
 1 

Szám: 18/2009. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2009. szeptember 11-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel tartott ülésről 

 

 

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

György, dr. Dragon Pál, Dicső Zoltán, Fülöp Zsolt, Hajdu Gábor, 

Hidegkuti Gergely, Horváth Győző, Magyar Judit, Radványi G. 

Levente, Szalay Fruzsina, Szegő András, Tolonics Gyula, Trenka 

István és Zakar Ágnes képviselők. 

 

 

Távol vannak:  Kiss Károly és dr. Pázmány Annamária 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, Schinkovits Lajosné oktatási referens  

 

 

Napirendi ponthoz tanácskozási joggal megjelent: 

 

Előterjesztés a 2010. évi villamos-energia beszerzéséről  

Horváth József a VSz. Zrt. Vezérigazgatója  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 15.17 órakor az ülést megnyitja, megállapítja, hogy 16 fővel a 

Képviselő-testület határozatképes. Ismerteti, hogy a távhő-szolgáltatásról és a szolgáltatási 

díjak alkalmazásáról szóló rendelet módosításáról szóló, az Aquapalace Kft társasági 

szerződésének kiegészítéséről szóló, valamint a Dunakorzó közterület rendezéséről szóló 

előterjesztések nem kerülnek napirendre, mert a szükséges kiegészítő anyagok nem érkeztek 

meg. Ismerteti a  sürgősségi előterjesztéseket: 

1. Bobákné Vezse Kinga részletfizetési kérelme; 

2. a BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat pályázati létszámának elfogadása; 

3. Pismány területén játszótér helyének kijelölése; 

4. a Szentendrei Új Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Központ Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítása; 

5. az iskolások átszállás nélküli utaztatása feltételeinek megteremtése a város területén.  
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Fülöp Zsolt képviselő: a távhő-szolgáltatási díjak alkalmazásáról szóló előterjesztéssel 

kapcsolatban kéri a Polgármestert, hogy a következő ülésig adjon tájékoztatást arról, hogy 

miért alakul ilyen nehezen a szolgáltatás díjának a megállapítása. Tudomása szerint a VSz. 

Zrt. július 22-én benyújtotta a Hivatalnak az árajánlatot elbírálásra. 

A településrendezési szerződésről szóló 11-es napirendi pontot javasolja levenni a 

napirendről. Mivel a téma lényegesen befolyásolja Alsó-Izbég fejlődését, javasolt a döntés 

előtt lakossági fórum megtartása.    

Amennyiben az 5-ös  napirendi pontot, mely az  Aquapalace Kft társasági szerződésének 

tárgyalásáról szól,  mégis tárgyalná a testület, úgy lennének hozzá  javaslatai.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a napirendre vonatkozó  javaslatokról szavaztatni fog.  

A távhő-szolgáltatási díjak alkalmazására  vonatkozó kérdésre  választ kér Jegyző Asszonytól. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: az Energia Hivatalnak megküldésre került  a kérelem, aki  

hiánypótlást kért a VSz. Zrt.-től.  A hiánypótlás megtörtént, de azóta  nem érkezett válasz. 

 

Radványi G. Levente képviselő: javasolja, hogy a már említett 5-ös napirendi pontot 

tárgyalják tájékoztatóként. Továbbá válasszák ketté a tartalmi részét is, egyfelől a társasági 

formáról történő egyeztetéseket, másrészről pedig az uszoda helyzetéből adódóan a város 

pénzügyi helyzetéről. Ha szükséges, akár  rendkívüli  ülésen kerüljön megtárgyalásra, most 

csak tájékoztató jelleggel  történjen a napirendi pontról történő  tárgyalás.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: azért javasolja  levenni az említett napirendi pontot,  mert 

jelenleg is folynak a tárgyalások.  

A társasági szerződésre vonatkozóan pedig még nem tisztázott a Felügyelő Bizottság 

tagjainak személye. Érdemben akkor tudnak tárgyalni az előterjesztésről, ha elegendő 

információval fognak rendelkezni.  Amennyiben képviselő-társai úgy ítélik meg, az Egyebek 

napirendi pont keretében visszatérnek rá.   

   

Az Izbéget érintő  településrendezési szerződésről szóló előterjesztés tárgyalása fontos, annak 

ellenére, hogy valóban érinti a lakosságot és szükséges az érintettek tájékoztatása, mégis 

indokoltnak tartja a napirendi pont  jelen ülésen történő megtárgyalását.  

 

Trenka István képviselő: ő maga is úgy véli, hogy az Aquapalace Kft-t érintő előterjesztés   

hiányos, az anyag kiegészítésre szorul.  A Felügyelő Bizottsággal kapcsolatos véleményét 

ismerteti: a Felügyelő Bizottság feladata a cégvezetés törvényes működésének  ellenőrzése. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ahhoz, hogy az ügyvezetésről véleményt tudjanak formálni, 

ahhoz  több adatra van szükség.  

 

Tolonics Gyula képviselő: a 24-es napirendi pont levételét javasolja. A  vízilabda szakosztály 

működése jelen pillanatban nehezen képzelhető el.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadta a javaslatot. Kérdezi, hogy Hajdú Gábor képviselő 

egyetért-e vele?  

 

Hajdu Gábor képviselő: amennyiben az októberi ülésre  visszakerül, akkor igen. 

 

Radványi G. Levente képviselő: véleménye szerint  az uszodát érintő előterjesztés nem 

tartozik az Egyebek napirendi pont  sorába. Amennyiben mégis tárgyalnak róla, normál 
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napirendi pontként, abban az esetben  ne hozzanak érdemi határozatot róla.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismétli, hogy nem teljes az anyag, alkalmatlan ebben a 

formában  a döntésre. További hozzászólás nem lévén következik a  sürgősségi indítványok 

napirendre vétele. Elsőként Bobákné Vezse Kinga részletfizetési kérelmére vonatkozó 

sürgősségi indítvány napirendre vételét bocsátja szavazásra.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1242   Száma: 09.09.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 15:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület támogatta a sürgősségi indítvány 

napirendre vételét. 

Szavazásra bocsátja a 2. sürgősségi indítvány napirendre vételét, mely a BURSA 

HUNGARICA Ösztöndíjpályázat pályázati létszámának elfogadásáról szól.  

  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1243   Száma: 09.09.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 15:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület támogatta a sürgősségi indítvány 

napirendre vételét. 

Szavazásra bocsátja a Pismányi játszótér helyének kijelöléséről szóló sürgősségi indítvány 

napirendre vételét:  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1244   Száma: 09.09.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 15:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93.75 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.25 5.56 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

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. - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület támogatta a sürgősségi indítvány 

napirendre vételét. 

Szavazásra bocsátja a következő sürgősségi indítványt a Szentendrei Új Közművelődési, 

Kulturális és Városmarketing Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

alapító okiratának módosításáról: 
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Szavazás eredménye 

 

#: 1245   Száma: 09.09.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 15:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület támogatta a sürgősségi indítvány 

napirendre vételét. 

Szavazásra bocsátja az iskolások átszállás nélküli utaztatása feltételeinek megteremtéséről 

szóló sürgősségi indítványt: 
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Szavazás eredménye 

 

#: 1246   Száma: 09.09.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 15:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az 5. számú napirendi pont napirendre 

vételét, mely az „Előterjesztés az Aquapalace Kft. társasági szerződésének kiegészítéséről, 

valamint az Uszoda műszaki és pénzügyi helyzetéről” címmel szerepel a meghívóban. Aki 

igennel szavaz, azt támogatja, hogy jelen ülésen tárgyalják az előterjesztést, az  a képviselő, 

aki egyéb módon szavaz, amellett voksol, hogy a következő alkalommal kerüljön vissza a 

testület elé  az előterjesztés.  Ő maga nem támogatja a napirendre vételét, tartózkodik a 

szavazás során.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1247   Száma: 09.09.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 15:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 25.00 22.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 12 75.00 66.67 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fülöp Zsolt Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Trenka István Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület nem támogatta az előterjesztés 

napirendre vételét.   

Szavazásra bocsátja a 11-es számú napirendi pontra vonatkozó javaslatot, mely szerint a 

Képviselő-testület jelen ülésen ne tárgyalja az „Előterjesztés a szentendrei 0188/73 hrsz-ú és 

0188/30 hrsz-ú ingatlanokat érintő településrendezési szerződésről” szóló napirendi pontot. 

Aki igennel szavaz, azt támogatja, hogy ne vegyék napirendre. Ő maga tartózkodik a szavazás 

során.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1248   Száma: 09.09.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 15:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 6 37.50 33.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 10 62.50 55.56 

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 - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Trenka István Igen - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

 

Radványi G. Levente képviselő távozik az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma: 

15 fő.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képviselő-testület nem támogatta a „Előterjesztés a 

szentendrei 0188/73 hrsz-ú és 0188/30 hrsz-ú ingatlanokat érintő településrendezési 

szerződésről”című napirendi pont napirendre vételét. Szavazásra bocsátja a napirend egészét:  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1249   Száma: 09.09.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 15:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

 

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

 Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 

 

 

 Tájékoztató a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 

Többcélú Kistérségi Társulás két ülése között eltelt 

legfontosabb eseményekről és döntésekről 

 

 

 Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról 

 

 

 Beszámoló átruházott hatáskörben tett intézkedésekről 

 

 

 Sürgősségi indítvány Bobákné Vezse Kinga részletfizetési 

kérelmének tárgyában 

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

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Sürgősségi indítvány a BURSA HUNGARICA 

Ösztöndíjpályázat pályázati létszámának elfogadásáról 
 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Sürgősségi indítvány Szentendre, Pismány területén 

játszótér helyének kijelöléséről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Sürgősségi indítvány a Szentendrei Új Közművelődési, 

Kulturális és Városmarketing Központ Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító 

okiratáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Sürgősségi indítvány az iskolások átszállás  nélküli utazás 

feltételeinek megteremtéséről Szentendre Város területén 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

1.  Előterjesztés a 2010. évi villamos-energia beszerzésről 

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

rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

2.  Előterjesztés parkoló üzemeltetési szerződés módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

3.  Előterjesztés Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának 

módosításáról  

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

4.  Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 

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

költségvetés I. félévi végrehajtásáról 

  

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

5.  Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 

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

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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6.  Előterjesztés szentendrei ingatlanok értékesítéséről 

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

rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

7.  Előterjesztés a Szentendre 0348/14 hrsz-ú ingatlan 

vételéről, valamint a 0348/18 hrsz-ú, 0350 hrsz-ú és 

0352/15 hrsz-ú ingatlanok cseréjéről  

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

rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

8.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának 

tulajdonában lévő bérlakások hasznosításáról  

 

 

SZESB és PKVEUB 

elnökei 

9.  Előterjesztés a szentendrei 0188/73 hrsz-ú és 0188/30 hrsz-

ú ingatlanokat érintő településrendezési szerződésről 

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

rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

10.  Előterjesztés Radnóti úti 3. számú lakóterületi fejlesztés 

szabályozási terve indításáról  

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

11.  Előterjesztés Szentendre, Kálvária úti lakóterületi fejlesztés 

szabályozási terve véleményezési anyagának módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

12.  Előterjesztés az izbégi sporttelep építési koncesszió útján 

történő hasznosításáról  

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

rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

13.  Előterjesztés az új temető koncesszió kiírásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

14.  Előterjesztés a 0314/15 hrsz-ú szentendrei ingatlan 

elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról 

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

rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

15.  Előterjesztés az építészeti és természeti értékek helyi 

védelméről szóló a többször módosított 47/2000. (IX. 15.) 

Önk sz. rendelet módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

16.  Előterjesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési 

Tanács  által támogatásban részesített (HÖF CÉDE 2009) 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 

vizesblokkjának felújításához szükséges saját forrás 

kiegészítéséről a csökkentett támogatás következtében 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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17.  Előterjesztés az óvodai férőhelyek bővítésének 

lehetőségeiről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

18.  Előterjesztés az önkormányzati intézmények alapító 

okiratainak módosításáról 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

19.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának 

…/2009.(…) önkormányzati rendelet a gyermekek HPV 

elleni védőoltás költségeinek átvállalásáról -I. forduló 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

20.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a helyi 

civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről 

és az egységes pályázatai-támogatás rendszerről szóló 

rendelet tervezetről I. forduló 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

21.  Előterjesztés Címzetes Főjegyzői cím adományozására 

vonatkozó kezdeményezésről 

 

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

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

22.  Előterjesztés Pest Megyei Kitüntető Díjak ajánlásáról 

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

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

23.  Interpelláció, kérdés 

Válasz Fülöp Zsolt képviselő Barcsay Jenő Általános Iskola 

előtt parkolás tárgyában  

 

VKMB elnöke 

24.  Egyebek  

 

 

Radványi G. Levente képviselő visszatér az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma:  

16 fő.  

 

 

Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 

Tájékoztató a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás két 

ülése között eltelt legfontosabb eseményekről és döntésekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

Szegő András képviselő: június 22-én került sor a Kaiser’s áruház mögötti parkolóhelyek 

tervezéséről – ehhez kapcsolódóan jelzi, hogy a busz végállomásnál levő területen is  sok autó 

parkol szabálytalanul. Vagy legalizálni kellene vagy  megtiltani.  

Július 23-án  Echo TV-vel történt megbeszélés, 31-én Raiffeisen Bankkal – ezekről kér  

bővebb áttekintést.  

Augusztus 22- én került sor Szentendre város bora versenye megrendezésére.  Az eseményről 

bővebb  tájékoztatót kér. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester:  válaszol a feltett kérdésekre:  

- Echo TV: arról történt egyeztetés a televízió munkatárásával, hogy városban zajló 

eseményekről  milyen módon lehet bővebb hírt adni. Itt jegyzi meg, hogy a Magyar Hírlapban 

is jelent meg cikk a városban történt eseményekről;   

- a Raiffeisen Bankkal folyamatos egyeztetések történnek,  elsősorban az uszoda kapcsán; 

- Szentendre város  bora: 2 évvel ezelőtt  hirdették meg, akkor a Bujdosó Pince bora nyerte 

meg versenyt. Úgy véli, a város kultúrájának, hagyományának megfelelően  fontos a 

hagyományt fenntartani. Az idei évben  14 különböző kadarka volt versenyben, és a 2007-es 

Szekszárdi Kadarka,  Dúzsi Tamás bora kapta idén a Szentendre Város Bora címet. 

- a Kaiser’s mögötti parkolásról Alpolgármester Úr fog beszámolni. 

 

Kun Csaba alpolgármester: parkolók bővítésére készülnek tervek, jelenleg egyeztetési 

stádiumban van, azt követően lehet a költségekről dönteni. A VOLÁN területén történő 

parkolás nem tartozik az Önkormányzat hatáskörébe, a terület a cég tulajdonában van, ők saját 

hatáskörükben rendelkeznek a parkolási engedélyek kiadásról.  Ő annyit kért a cégvezetéstől, 

hogy a 11-es főút, valamint a busz kanyarodó sávja felé eső részt  kerítsék el pollerekkel a 

balesetveszély  elkerülése érdekében.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: ügyrendi kérdése: az SZMSZ  hogyan szabályozza a „Két ülés 

közötti  tájékoztató”- t? Úgy véli, hogy a testület áttért az „Egyebek” napirendi pont keretébe 

tartozó felvetések  tárgyalására.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a kérdések megfelelő helyen kerültek felvetésre,  konkrétan a 

„Két ülés közötti  tájékoztató” részét képezi a felvetett téma, annyiban tértek el a 

megszokottól,  hogy kérdés-felelet   formában került megválaszolásra.  

 

Horváth Győző képviselő: a Moszkvai vízilabdacsapat vezetőjével történt megbeszélésről 

kér rövid összefoglalót, melyre  július 15-én került sor. 

Ugyanezen a napon zajlott megbeszélés az uszoda üzemeltetés ügyében.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a vízilabdacsapat  menedzsere jelentkezett be hozzá, és 

referált a vendéglátóhelyeken, szálláshelyeken szerzett  tapasztalatairól. Ez időben érte el a 

várost az árvíz, mely okozott  némi nehézséget. A konfliktust sikerült elsimítani,  a kialakult 

problémát tisztázták, továbbá az uszodával sikerült olyan kedvező megállapodást kötniük, mi 

szerint az utánpótlás vízilabdacsapat rendszeresen jön edzeni.  

Az uszoda üzemeltetésével kapcsolatosan Kanev úrral és Dékány Gabriellával történt 

egyeztetés. A lakosság részéről érkezett észrevételek alapján az árpolitika volt a tárgyalás fő 

témája. Egyéb hasonló városi uszodák adatait  összevetve megállapítható, hogy a nyújtott 

szolgáltatás-színvonal arányát figyelembe véve megfelelő az uszoda szolgáltatásaira  képzett 

ár. A remélt forgalomnövekedés érdekében azonban hajlandók a lakossági igényeket 

figyelembe venni.    

 

Hajdu Gábor képviselő: szeptember  2-án a Kossuth Sport Egyesület vezetőjével  egyeztetett 

a Polgármester Úr.  Kérdezi, hogy mi volt a megbeszélés tárgya?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Kossuth Sport Egyesület vezetője  az uszodával 

kapcsolatban kereste meg őt. Hiányolta, hogy a Sport Egyesület a mai napig nem  tudott 

megállapodni az uszodával az ott folytatandó sporttevékenységeket illetően. Remélhetőleg a 

közeljövőben sikerül egy olyan, mindkét fél számára megfelelő szerződést kötni, amely 
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közelít az álláspontokhoz. Az Önkormányzat dönteni nem, csak közvetíteni tud az ügyben.  

 

Magyar Judit képviselő:  június  17-én a  kistérségi  e-közigazgatási rendszerről történt 

tájékoztatás. Ez  iránt érdeklődik.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: beszámol az adómodullal kapcsolatos észrevételekről. A 

Pénzügyminisztérium jóváhagyása szükséges a modul teljes körű használatához.  

 

Szalay Fruzsina képviselő: a július  8-i TIGÁZ kistérségi ügyfélszolgálat témában kér 

tájékoztatást, valamint kérdezi, hogy a Polgármesternek van-e tudomása arról, hogy az ELMÜ  

Szentendrei Kistérségi Ügyfélszolgálat kirendeltsége csökkenteni kívánja jelenlegi  

szolgáltatásainak körét.  

Augusztus 13-án került sor a Castrum témában történő megbeszélésre a Pest Megyei 

Közgyűlés  elnöke és a Polgármester közt. Erről kíván tájékoztatást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a  TIGÁZ a hatékonyabb ügyfélszolgálat működtetése 

érdekében kereste meg a Hivatalt, hogy minél több információval tudjanak szolgálni a 

lakosság felé.  Az ELMÜ  Szentendrei Kistérségi Ügyfélszolgálat kirendeltségén tervezett 

változásokról nincs tudomása.  A kérésnek eleget téve megkeresik a szolgáltatót és 

tájékoztatást kérnek tőlük.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: felhívja Képviselő- társai figyelmét,  hogy jelenleg tárgyalt napirendi 

pont 47. perce tart. Javasolja, hogy  a következő testületi ülésre készüljön  előterjesztés az 

SZMSZ módosításáról, mely lehetővé teszi, hogy a képviselők írásban tehessék fel a 

kérdéseiket, amelyekre a Polgármester írásban válaszol. Nem csorbítja senki információhoz 

való jogát, ugyanakkor az ülés menetét nagyban meggyorsítaná.  

Kérdése a Kaiser parkoló bővítésére vonatkozik: az 1 éve általa megfogalmazott  javaslatokat  

figyelembe veszik-e a jelenlegi tervezéskor? 

 

Kun Csaba alpolgármester: pontosan nem emlékszik a Képviselő Úr által korábban tett  

javaslatokra, de a tervezés során  minden szempontot figyelembe vesznek és a 

legmegfelelőbbnek ítélt megoldást fogják választani. Döntés előtt a Képviselő-testülettel is 

ismertetik a lehetséges variációkat.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Fülöp Zsolt képviselő által tett javaslatra válaszolja, hogy  az 

SZMSZ módosítást  előkészíti a hivatal.    

Szalay Fruzsina képviselő Castrumra vonatkozó kérdésére válaszol: dr. Szűcs  Lajos a Pest 

Megyei Közgyűlés  elnöke  azzal az elképzeléssel kereste meg őt,  hogy a Castrumot hogyan 

tervezik hasznosítani a jövőben.  Informális tájékoztatás már történt korábban is, jelenleg már  

látványtervek is a rendelkezésre állnak, mely szerint 4* vagy 5* -os szállodát kívánnak 

működtetni a területen. Az elképzelés egyezik a város álláspontjával is. Emellett helyet kapna 

egy bemutatóterem is, mely nyugati mintára működne, a restauráló műhelyben helyt adva a 

látogatóknak is. Kifejezett kérése volt Elnök Úr felé, hogy a terv illeszkedjen az adott 

környezethez, a történelmi múltra utaljanak vissza, és a feltárt őrfalakat lehetőleg őrizzék 

meg. Valamint kérése még felé, hogy a majdan kialakított parkolási lehetőség legyen 

kibővítve a  város felé is.  Csak közös fejlesztésben lehet előre lépni, mely mindkét fél 

számára előnyös.  

További hozzászólás nem érkezett a napirendi ponthoz, megállapítja, hogy a Képviselő-

testület a tájékoztatót tudomásul vette.  
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Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

Radványi G. Levente képviselő: a Vujicsics Zeneiskola és a Petzelt Szakközépiskola 

ügyében folytatott egyeztetések  végrehajtási határidejének  dátumát:  október 31. helyett  az  

októberi testületi ülés napjára javasolja módosítani. 

 

Zakar Ágnes  és Dicső Zoltán képviselők távoznak az ülésteremből, a jelenlévő 

képviselők száma:   14 fő. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a határozati javaslatban szereplő dátum ezt foglalja magában.  

 

Radványi G. Levente képviselő: értelmezése szerint nem, mert a testületi ülés dátuma 

megelőzi az október  31-ét, minek következtében a következő lehetőség már csak a 

novemberi ülést jelenti.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: azért nehéz ez ügyben véleményt alkotni, mert  

nagymértékben függ a  Pest Megyei Közgyűlés  döntésétől. Befogadja Képviselő Úr 

javaslatát.   

 

Radványi G. Levente képviselő: további észrevétele: a Sportcélú Kft. esetében hasonló 

javaslattal él, de ott a november 30-át javasolja módosítani az októberi  testületi ülésre.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ebben az esetben a határidő módosításnál az okoz gondot, 

hogy az előzetesen  megadott határidőt  Boros Ivánnal egyeztették, de befogadja a határidő 

módosítást.  

 

Radványi G. Levente képviselő: végezetül javasolja törölni a 195/2009. (V.14.) Kt. sz. 

határozatot a végrehajtott határozatok sorából.  A határozat tartalma: a Képviselő-testület  

nem kíván együttműködési megállapodást kötni a Szent István egyetemmel, melyről értesítik  

őket. Véleménye szerint  a határozat tartalma nem kívánja meg azt, hogy a határozat ilyen 

súllyal jelenjen meg a végrehajtott határozatok sorában.  Más kategóriába tartozik a 

végrehajtás és a  kiértesítés.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  az érintett fél kiértesítése felel meg a határozat  

végrehajtásának. További hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot:         

 

 

  

Szavazás eredménye 

 

#: 1250   Száma: 09.09.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 15:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

298/2009. (IX. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a  

 

I. 

A 56/2009. (II. 12.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

 91/2009. (III. 12.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

 94/2009. (III. 12.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

114/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

116/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

118/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

119/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

120/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 
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121/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

125/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

126/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

146/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

152/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

153/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

160/2009. (V. 18.), 251/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

161/2009. (V. 18.), 252/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

162/2009. (V. 18.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

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

167/2009.(V.14.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

168/2009.(V.14.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

170/2009.(V.14.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

177/2009.(V.14.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

179/2009.(V.14.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

181/2009.(V.14.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

185/2009.(V.14.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

195/2009.(V.14.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

201/2009.(V.18.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

205/2009.(VI.11.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

209/2009.(VI.11.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

210/2009.(VI.11.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

213/2009.(VI.11.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

214/2009.(VI.11.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

217/2009.(VII.11.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

218/2009.(VII.11.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

220/2009.(VI.11.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

223/2009.(VI.11.) Kt. sz. határozat 3. pontjának végrehajtása megtörtént. 

225/2009.(VI.11.) Kt. sz. határozat 1.,2. pontjának végrehajtása megtörtént 

227/2009.(VI.11.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

229/2009.(VI.11.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

237/2009.(VI.11.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

257/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

258/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

261/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

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

271/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

273/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

280/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

 

II.  

A 319/2008.(IX.09.), 31/2009.(I.22.) valamint a 154/b/2009.(IV.09.)  Kt. sz. határozat 

 végrehajtása folyamatban van. Új határidő: 

2009. október 08. testületi ülés 

 47/2009. (II. 12.) és a 112/2009. (IV. 9.) Kt. sz. valamint 173/2009. (V. 14.) Kt. sz. határozat 

 végrehajtása folyamatban van. Új határidő: 

2009. november 12. 

 

 50/2009.(II.12.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van. Új határidő: 

2009. október 31. 
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 51/2009. (II. 12.)  Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van. Új határidő: 

 2009. október 31. 

53/2009.(II.12.)  és a 267/2009. (VII. 16.) Kt. sz. 

határozat végrehajtása folyamatban van. Új határidő: 

2009. október 31. 

54/2009.(II.12.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van. Új határidő: 

2009. november 30. 

55/2009. (II. 12.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van. Új határidő: 

2009. október 31. 

112/2009. (IV. 9.)  Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van. Új határidő: 

2009. november 12. 

115/2009. (IV. 9.)  Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van. Új határidő: 

2009. október 31. 

117/2009. (IV. 9.)  Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van. Új határidő: 

2009. október 31. 

172/2009.(V.14.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van. Új határidő: 

2009. november 12. 

187/2009.(V.14.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van.  Új határidő: 

2009. október 31. 

189/2009.(V.14.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van.  Új határidő: 

2009. december 31. 

190/2009.(V.14.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van. Új határidő: 

2009. október 31. 

203/2009.(VI.11.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van. Új határidő: 

2009. október 31. 

206/2009. (VI.11.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van. Új határidő: 

2009. október 31. 

219/2009.(VI.11.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van. Új határidő: 

2009. október 31. 

223/2009.(VI.11.) Kt. sz. határozat  1,2 pontjának végrehajtása folyamatban van. Új 

határidő: 2009. november 30. 

225/2009.(VI.11.)  Kt. sz. határozat  3.-5. pontjának végrehajtása folyamatban van. Új 

határidő: 2009. november 30. 

228/2009.(VI.11.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van. Új határidő: 

2009. október 31. 

232/2009.(VI.11.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van.  Új határidő: 

2009. október 31. 

235/2009.(VI.11.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van.  Új határidő: 

2009. október 31. 

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

2009. október 31. 

262/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van.  Új határidő: 

2010. január 31. 

263/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van.  Új határidő: 

2010. január  31. 

265/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van. Új határidő: 

2009. október 31. 

268/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van. Új határidő: 

2009. október 31. 
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274/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van. Új határidő: 

2009. október 31. 

278/2009. (VII. 16.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van. Új 

határidő: 2009. november 30. 

278/b/2009(VII. 16.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van. Új 

határidő: 2009. november 30. 

 

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

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be.  

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Zakar Ágnes  és Dicső Zoltán képviselők visszatérnek a terembe, a jelenlévő képviselők 

száma: 16 fő.  

 

Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – 

átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2009. 04. 07. – 2009. 08. 07. közötti 

időszakban 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdezi, hogy mekkora a legkisebb kifizethető összeg, amit kaphat 

egy család?  

 

dr. Dragon Pál  képviselő távozik az ülésteremből, a jelenlévő  képviselők száma: 15 fő.  

 

dr. Gerendás Gábor irodavezető: az összeg a segély típusától függ. A legjellemzőbb a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, mely az alsó tagozatban ingyenes, a felső 

tagozatban 50%-os étkezést biztosít.  Emellé ingyenes tankönyv jár ezeknek a gyermekeknek. 

A törvény alapján 2*5.000 Ft kifizetés jár még mellé a családoknak, ez  törvény által 

biztosított ellátás. 

Az átmeneti rendszeres nevelési támogatás gyermekenként 2.000 Ft pénzbeli kiegészítést 

jelent, a legrászorultabb családokat tudják ebben részesíteni.  Ők emellett más ellátásban is 

részesülnek. 

Létezik természetbeni támogatás, mely az étkezési kedvezményre jogosítja a tanulót, illetve  

iskolakezdéskor 7.000 Ft beiskolázási támogatást jelent, mely igényelhető.    

 

Fülöp Zsolt képviselő: a beszámolóban szerepel, hogy a rendszeres nevelési támogatást 65 

családból 187 gyermek kapta, mely 179.997 Ft. Ha ezt az összeget elosztja a gyermekek 

számával,  akkor 1 gyermekre 962 Ft jut.  

A felnőttekre vonatkozva  54 fő kapott 70.242 Ft-ot, mely személyenként 1300 Ft-ot jelent.  

 

dr. Gerendás Gábor irodavezető:  előfordul, hogy év közben nyújtja be igényét a rászoruló, 

így előfordulhatnak töredékhónapok.  

 

Radványi G. Levente képviselő: szorosan ehhez az anyagrészhez tartozhat a kormány által 

létrehozott krízis alap felhasználása. Segítséget jelenthet azoknál a családoknál, akik olyan 
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szociális helyzetbe kerültek, hogy sorozatos lakbér tartozás alakul ki náluk. Kérdezi, hogy   

vizsgálták-e a megoldás lehetőségét?   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: alaposan kell a jogszabályt tanulmányozni. Akkor lehet a 

rászorultaknak a központi alapból támogatást nyújtani, ha kért az Önkormányzattól és nem 

kapott. 

 

dr. Gerendás Gábor irodavezető:  a Közigazgatási és Népjóléti Iroda a kérelmező 

jövedelmét vizsgálja, illetve azt, hogy az adott krízishelyzet fennáll-e amit a jogszabály 

meghatároz. A kérelmek folyamatosan érkeznek, - hetente 4-5 - melyet augusztus 1-től lehet 

benyújtani.  A Jegyző hatásköre a jogosultság megállapítása. Elsősorban átmeneti segélyt 

lehet kiutalni, azt követően állapítható meg részére a további támogatás.    

 

Radványi G. Levente képviselő: értelmezi az elmondottakat. Ha az Önkormányzattól kér és 

kap segélyt,  azt követően kaphat krízistámogatást. Aki többszörös hátrányos helyzetben van, 

adott esetben támogatható 2 forrásból is.   

 

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

határozati javaslatot:  

   

Szavazás eredménye 

 

#: 1251   Száma: 09.09.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 16:06  

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: 

 

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 - 
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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. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

289/2009. (IX. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 27/2008. ( IX. 10.) Önk. sz. 

rendelet 17. § (6) bekezdése értelmében a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti 

igazatási területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2009. 04. 07. – 2009. 08. 

07. közötti időszakban szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő:   azonnal 

 

 

Dr. Dragon Pál képviselő visszatér az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma:  16 fő.  

 

 

Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – névhasználat engedélyezése 

tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti a beszámolót.  Megelégedéssel tapasztalja, hogy a 

minőség és az esztétika párosult a jó ötletekkel. Egyre több textilművész által tervezett  póló 

látható a városi üzletek kínálatában. A megkeresések folyamatosan  érkeznek. Kérdés, 

hozzászólás lévén szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot: 

  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1252   Száma: 09.09.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 16:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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 - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

     

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

290/2009. (IX. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Város Önkormányzatának 

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

bekezdése értelmében a Képviselő-testület által a Polgármesterre –névhasználat 

engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Az 1. számú sürgősségi indítvány, mely  Bobákné Vezse Kinga részletfizetési kérelmének  

elbírálásáról szól az Ötv. 12. § (4) bek. a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester:  a nyílt ülést 16.010 órakor berekeszti.   

 

 

A Képviselő-testület 16.07 órától  16.10 óráig  ZÁRT  ülésen tárgyal  melyről külön 

jegyzőkönyv készül.   

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   a nyílt ülést 16.10 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a 

jelenlévő képviselők száma 14 fő.  

 

 

2. Sürgősségi indítvány a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat pályázati 

létszámának elfogadásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tekintettel a gazdasági helyzetre, a „B” variációt javasolja 

elfogadni. 

 

Radványi G. Levente képviselő: kérdezi, hogy jelen pillanatban mekkora az elfogadott 

összeg az ösztöndíj-pályázat céljára?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az idei évre 600.000 Ft van betervezve.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: úgy véli, az egész támogatási rendszert egyben kellene kezelni. 

Láthatóvá válik, hogy mekkora összeggel tudnak számolni, és jobban tudnak súlyozni. 

Javasolja, hogy  novemberre készüljön előterjesztés erre vonatkozóan. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért Fülöp Zsolt képviselővel. Valóban indokolt egyben 

kezelni a pályázati támogatási rendszert. A költségvetési koncepció novemberre kerül a 

testület elé, akkor érdemes tárgyalni a pályázati támogatási rendszerekről.  A Szociális, 

Egészségügyi és Sport Bizottság elnökétől kéri, hogy indokolja meg a sürgősség okát.    

 

Horváth Győző képviselő: eredetileg több változat  került megtárgyalásra.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a kérdés arra vonatkozott, hogy a levehetik-e a napirendről a 

sürgősségi indítvány  tárgyalását,  vagy Bizottsági Elnök Úr szerint  szükséges róla most 

dönteni.  

 

Horváth Győző képviselő: szükséges a sürgősségi indítvány tárgyalása jelen ülésen, kéri, 

hogy tárgyaljanak róla és a testület fogadja el a jelen formájában.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   ügyrendi javaslata,  hogy vegyék le a   sürgősségi indítványt 

a napirendről.    

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: megérkezett az Irodavezető,  javasolja hallgassák meg az 

előterjesztéshez tartozó  szakmai észrevételét.  

 



 25 

dr. Gerendás Gábor irodavezető: a pályázati kiírás határideje szabja meg a tárgyalás 

sürgősségét, mivel  ez év  október  1-ig be kell nyújtani a pályázatokat és a novemberi ülésen 

már az elbírálás következik.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   köszöni a választ,  ez esetben szükséges a döntés.  

  

Fülöp Zsolt képviselő: véleménye szerint ne csökkentsék az eredetileg tervezett összeget, 

javasolja, hogy várják meg a döntéssel a novembert.   

 

dr. Gerendás Gábor irodavezető: a Szociális, Egészségügyi és Sport  Bizottság  átruházott 

hatáskörben a novemberi ülésén dönt, és a decemberi ülésen már a közzététel kerül a testület 

elé. A pályázatok szigorú  határidőhöz kötöttek,  ezért sürgős a lépések sorozatos, időbeni  

betartása.  

Az „A” variáció szerinti határozati javaslatban emelt összeg szerepel, míg a „B” változatban 

változatlanul maradna az előirányzat, de több tanuló részesülne a pályázati támogatásban, 

kedvező elbírálás esetén.       

 

Radványi G. Levente képviselő: a sürgősségi indítványok hátránya, hogy a kiosztáskor 

illetve a tárgyalás során értelmezik az abban foglaltakat.  Számára is elfogadható az a 

változat, hogy maradjanak  eredeti rendszernél, és 12 fő kapjon havi 5.000 Ft-ot, amit az 

Oktatási és Kulturális  Minisztérium  kiegészít +5.000 Ft-tal. Ez a döntés nem zárja ki annak 

lehetőségét, hogy később visszatérjenek és újból átgondolják a lehetőségeket.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Radványi G. Levente képviselő javaslata egy újabb „C” 

variáció, melyben 12 tanulónak havi 5.000 Ft támogatást javasol.  

 

Fülöp Zsolt képviselő:  a határidőkre vonatkozó megszorítást megértette, de úgy gondolja, 

hogy a támogatási rendszer  mégis alapos átgondolásra érdemes. Nem érdemes elaprózni a 

kiosztandó összeget.    Javasolja, hogy az októberi ülésre  jöjjön vissza az összes támogatási 

rendszer felülvizsgálata.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  sokszor szembesül azzal, hogy akár egy kisebb összeg is 

sokat lendít olyan helyzetben, amikor nagy szükség van rá.  

Azt nem tudja garantálni, hogy az októberi ülésre elkészül az összegzés a  kért  pályázati 

támogatási rendszerről, mivel csak komplexen tudják kezelni.   

 

Magyar Judit képviselő: Fülöp Zsolt képviselő kéréséhez  kapcsolódva ő maga is szükségét 

látja egy kimutatásnak, mely összességében  tartalmazza a támogatásokat.   Viszont dönteni 

most kell!  Radványi G. Levente képviselő által javasolt variációt támogatja: évi 600.000 

Ft/12 fő. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  kérdezi Puhl Márta irodavezetőtől, hogy a költségvetési 

koncepció áttekintése milyen szinten tart?   

 

Puhl Márta irodavezető: a 2010. évi költségvetési koncepció részben már készül.  

 

A hanganyag itt megszakad, az újraindításnál dr. Dietz Ferenc polgármester beszél.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Jegyző Asszonyt, hogy az újonnan javasolt „C” variációt 

olvassa be.    
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dr. Molnár Ildikó jegyző:  az újabb variáns szövegszerűen megegyezik a „B” változattal, de  

az 1. pontban 12 fő szerepel, és a havi támogatás összege 5.000 Ft.  

1. a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat céljaira a 2010. évtől az eddigieknek megfelelően 

évi 600.000 Ft előirányzatot biztosít 12 tanuló havi 5.000 Ft összegű támogatására; 

 

Szegő András képviselő: az „A” változatba számítási hiba csúszott, mert ha a 12 tanuló 10 

hónapon keresztül 5.000 Ft-ot kap, annak a végösszege 600.000 Ft, míg a határozati 

javaslatban  700.000 Ft szerepel. Észrevétele a  pályázati támogatásokhoz: a jövő évi 

költségvetés terhére történő bármilyen kiadás  felvállalása életveszélyes lehet. 

Javasolja, hogy a 600.000 Ft-ot csökkentsék tovább 500.000 Ft-ra és  támogatottak számát 12 

főről 10 főre.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Képviselő Úr javaslata egy újabb módosítás, mely a „D” 

változat lesz.  

 

Horváth Győző képviselő: sokkal több diák nyújt be pályázatot, mint ahányan részesülhetnek 

a pályázati támogatásból. A  Szociális, Egészségügyi és Sport  Bizottság  azért döntött úgy, 

hogy  emeljék meg a támogatandó diákok számát, hogy ez a többszörös túljelentkezést 

részben enyhítse.   Az elmúlt évben  50 gyerek nyújtott be pályázatot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ha jól értelmezi, Bizottsági Elnök Úr a „B” változatot 

támogatja.   

Következik a szavazás, melynek sorrendje: C-D-B-A. Elsőként Radványi G. Levente 

képviselő módosító indítványát bocsátja szavazásra:   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1254   Száma: 09.09.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 16:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 31,25 27,78 

Nem 1 6,25 5,56 

Tartózkodik 10 62,50 55,55 

Szavazott 16 100.00 88,89 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   11,11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 
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Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Trenka István Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

     

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

bocsátja Szegő András módosító indítványát:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1255   Száma: 09.09.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 16:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 18,75 16,67 

Nem 1 6,25 5,56 

Tartózkodik 12 75,00 66,66 

Szavazott 16 100.00 88,89 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   11,11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Fülöp Zsolt Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Benkovits György Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 
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Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

     

 

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

bocsátja az eredeti „B” határozati javaslatot.    

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1256   Száma: 09.09.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 16:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 56,25 50,00 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 7 43,75 38,89 

Szavazott 16 100.00 88,89 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   11,11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

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 - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 
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Radványi G. Levente Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

     

 

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

bocsátja az  eredeti határozati javaslat   „A” változatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1257   Száma: 09.09.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 16:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 18,75 16,67 

Nem 1 6,25 5,56 

Tartózkodik 12 75,00 66,66 

Szavazott 16 100.00 88,89 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   11,11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Nem - 

Benkovits György Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Trenka István Tart. - 
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Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület ezt a változatot sem támogatta. A 

következő évben nem kerül kiosztásra a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat.   

 

Hidegkuti Gergely képviselő: ügyrendi javaslata, hogy  tekintettel a döntéshozatal 

sebességére, vegyék le napirendről az Egyebek napirendi pontot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja Hidegkuti Gergely  képviselő ügyrendi 

javaslatát:   

Szavazás eredménye 

 

#: 1258   Száma: 09.09.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 16:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 26,67 22,22 

Nem 3 20,00 16,67 

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: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Nem - 

Szalay Fruzsina Nem - 

Szegő András Nem - 

Benkovits György Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Trenka István Tart. - 
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Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

     

 

 

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

 

dr. Dragon Pál képviselő: ügyrendi javaslatot tesz: az előző szavazásánál, a Bursa Hungarica  

Ösztöndíjpályázat  szavazásánál félreértelmezte a szavazásra feltett változatot, és tévesen 

voksolt. Újra szavazást kér a „B” határozati javaslatról.     

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: Képviselő Úr kérésére a Képviselő-testület a  határozati javaslat  

„B” változatáról  újra szavaz.   

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  szavazásra bocsátja a „B” határozati javaslatot.  

   

Szavazás eredménye 

 

#: 1259   Száma: 09.09.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 16:30  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 66,67 55,55 

Nem 0 0,00 0,00 

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: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 
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Benkovits György Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

     

 

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

  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

292/2009. (IX. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

2. a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat céljaira a 2010. évtől az eddigieknek megfelelően 

évi 600.000 Ft előirányzatot biztosít 15 tanuló havi 4.000 Ft összegű támogatására; 

3. felkéri a jegyzőt, hogy a jelen határozat 1. pontjában foglaltak 2010. évet és az ezt 

követő éveket érintő költségvetési kihatásainak figyelembe vételéről az Önkormányzat 

2010. évi és az ezt követő évi költségvetéseinek tervezésekor gondoskodjon. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Sürgősségi indítvány Szentendre, Pismány területén játszótér helyének kijelöléséről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót.  

 

dr. Dragon Pál Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnöke: egyeztetéseket folytatott a 

kezdeményező Pismány Baráti Körrel, akikkel együtt a megfelelő helyszínnek az „A” változat 

tartják.  

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

ismerteti, hogy bizottságuk azért nem támogatja a javaslatot, mert korábban volt már egy 

másik helyszín, amelyet már minden érintettel leegyeztettek. Kérdése, igaz-e hogy a mostani 

helyzet egy embernek – a szomszédnak – a kellemetlensége miatt alakult ki? Ettől függetlenül 

fontos a játszótér.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: az eljárás során egyszerre négy terület rendezésére került sor. A 

másodfokú eljárás során a közlekedési hatóság nemleges állásfoglalása hiúsította meg ennek a 

telekalakításnak a megvalósítását. Megvizsgálták a jogi lehetőségét annak, hogy csak a 
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játszótér területével külön lehet-e foglalkozni. Megállapították, hogy jogilag lehet, de ez a 

terület is határos azzal a területtel, amelyik terület a tulajdonosának javaslatára meghiúsult a 

korábbi telekalakítás. Garanciát nem tud senki vállalni, hogy a következő eljárás nem fog 

elhúzódni ugyanolyan hosszan, mint a korábbi eljárás.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: két lehetőség van. Vagy belemennek a peres eljárásba és 

abban az esetben a következő öt éven belül nem lesz játszótér ezen a területen, vagy 

kijelölnek a játszótér számára egy új helyszínt.  

 

Szegő András képviselő: kifogásolja, hogy az előterjesztésben jelzett tulajdoni lap és térkép 

nem szerepel a mellékletekben. Ezek szükségesek a helyszín pontos megismeréséhez.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: tájékoztatást ad a szóba jöhető területek pontos helyzetéről és 

környezetéről. Elmondja, hogy ezeken a területeken azonnal indulhat a játszótér kialakítása. 

Kéri képviselőtársait, támogassák az új helyszínt.  

 

Radványi G. Levente képviselő: felháborítónak tartja, hogy egy nagy közösség érdekét 

közvetlen környezete más szempontok előtérbe helyezésével sorolja hátra. Kérdése, hogy az 

előzőleg kijelölt területtel mit fog az önkormányzat kezdeni, mire van lehetőség? Félőnek 

tartja továbbá, hogy a hirtelen kiválasztott új helyszínnel nem lesz-e hasonló probléma.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megvizsgálták a körülményeket, de soha nem lehet tudni, 

hogy kinek hogyan változik meg a gondolkodása.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: támogatja az új helyszínt, de megjegyzi, hogy nem szerencsés 

forgalmas út mellett játszóteret építeni. Javaslata, hogy ezt a problémát valamilyen zöld 

elválasztással oldják meg. Elmondja, hogy mivel a környezetet is rendezni kell, mert nem 

messze van a hulladékgyűjtő sziget. Véleménye szerint komplexen kell a kérdést kezelni, és a 

költségeket is a játszótér létesítésbe kellene belevenni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  tudomása szerint komplexen kezeli a kérdést a terület 

képviselője – dr. Dragon Pál – a Főkertésszel. Kéri, hogy a továbbiakban is folyamatosan 

egyeztessenek, hogy a lehető legjobb megoldás szülessen. Egyéb kérdés, észrevétel nem 

lévén, kéri szavazzanak a határozati javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1260   Száma: 09.09.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 16:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 68,75 61,11 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 5 31,25 27,78 
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Szavazott 16 100.00 88,89 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   11,11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

293/2009. (IX. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szentendre  6206 hrsz-ú területet 

jelöli ki a pismányi játszótér helyszínének. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  tájékoztatásra 2010. április 30. 

 

 

 

Radványi G. Levente képviselő: egy kérdésére – hogy mit terveznek az előző területtel – 

nem kapott választ.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a következő testületre előterjeszti.  

 

 

 



 35 

 

Sürgősségi indítvány a Szentendrei Új Közművelődési, Kulturális és Városmarketing 

Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratáról 

 

 

 

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

javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1261   Száma: 09.09.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 16:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100,00 88,89 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 16 100.00 88,89 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   11,11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

294/2009. (IX. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendrei Új Közművelődési, 

Kulturális és Városmarketing Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társasággal kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza: 

 

1. társaság rövid nevét törli 

2. elfogadja a cég változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 

melléklete szerinti tartalommal 

3. felkéri az ügyvezetőt a módosított alapító okirat cégbírósághoz történő benyújtására. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

Az Alapító Okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

 

 

 

Sürgősségi indítvány az iskolások átszállás nélküli utaztatása feltételeinek 

megteremtéséről Szentendre város területén 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a  közoktatási referensnek. 

 

Sinkovits Lajosné közoktatási referens: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a B 

variációban kivettek egy járatot az ajánlatlból, így a VOLÁN ajánlata az árra vonatkozóan 

400 EFt + Áfa/hó.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy az idei évre meg van rá a pénz, ezért az 

ajánlat fél évre szól.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: három dologra hívja fel a figyelmet:  

- elsősorban a kisiskolások iskolába jutását kell megoldani, 

- lehetőleg minél hamarabb el kell indítani a járatot,  

- a szülők biztonságban tudják gyermeküket, hogy az eljut az iskolába.  

 

Elmondja, hogy az elmúlt iskolaév végén indított próbajárat tapasztalatai alapján 

egyeztetéseket folytattak a Volánnal és a szülők képviselőivel. Ezek alapján készítették el a 

mostani előterjesztést. a B variációban szereplő költség még nem a végleges, tartanak még a 

tárgyalások, mely alapján akár a felére is csökkenhet a költség. Tudják, hogy még nem 
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tökéletes, sok problémát kell még megbeszélni, de kezdjék meg a szülők tájékoztatását. A „B” 

variációt támogatja.  

 

Szegő András képviselő: bízik benne, hogy a 400 EFt+Áfa költség csökkenni fog, mely erre 

az évre kb. 2 MFt-ot jelent. Kérdése, hogy erre meg van-e a fedezet és mikor tud az 

iskolabusz indulni? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondta már, hogy erre az évre meg van a fedezet és a busz 

két héten belül indulni tud.  

 

Magyar Judit képviselő: elmondja, hogy a gyermekek iskolába szállítása nem kötelező 

feladata az Önkormányzatnak. Próbálták beindítani az iskolabuszt, melyre kifizettek 550 Eft-

ot. Azok a szülők, akik bejelentették, hogy biztosan igénybe veszik az iskolabuszt, nem vették 

igénybe. Mi a biztosíték, hogy nem ugyanez fog történni? Pontos számokat nem tartalmaz az 

előterjesztés, ennek hiányában egyik verziót sem fogja támogatni.  

 

Kun Csaba alpolgármester: jelen pillanatban nem a szó szerint értelmezett iskolabuszról 

beszélnek, hanem egy olyan megoldást kezdeményeztek, amely a helyi menetrendi járatokat 

módosítja, ezzel lehetővé téve a gyermekek utaztatását. Év elején csökkentek a közlekedési 

költségek, mivel Pismányba kisebb buszokat kerültek beállításra. Azonban ezek nem váltak 

be, ezekre a buszokra az utolsó közönség létszáma és a buszok mérete miatt nem fértek fel a 

gyerekek. Most olyan buszok fognak közlekedni, amelyek alkalmasak arra, hogy a gyerekek 

iskolába járását biztosítsák olyan menetrenddel, olyan útvonalon, amellyel átszállás nélkül el 

tudnak jutni a gyerekeket az iskolákba. Véleménye szerint 300 EFt + Áfa maximum 

költségben meghatározhatják az árat.  

 

Zakar Ágnes képviselő: az előzőekben elhangzottakra reagálva elmondja, hogy azokról a 

városrészekről, ahol nincsenek iskolák, nagyon fontos, hogy a gyerekek eljussanak az 

iskolákba. Nagy távolságról járnak gyerekek az iskolákba, és nem mindenkit tud a szülő 

szállítani.  

 

Radványi G. Levente képviselő: miután a Pannónia-telepi gyerekeknek egyik megoldás sem 

jó, javasolja megvizsgálni, hogy a HÉV végállomástól származtatva legalább legyen meg a 

két iránynak az az időpontban egyező lehetősége hogy feljusson a városközpont felé, illetve a 

Barcsay iskolába. A következő fordulóban választ kér az ezzel kapcsolatos menetrend-

egyeztetésről. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ezzel kapcsolatban kéri egyeztessenek az Alpolgármester 

úrral. 

 

Magyar Judit képviselő: kérdezi, hogy jó-e az, hogy esetleg iskolaév közepén szüntetik meg 

a járatot? Kéri Képviselőtársait, hogy számok ismerete nélkül ne fogadják el a határozati 

javaslatot. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a költségekről csak ennyit tudnak, a költségekről jelenleg 

csak amit az Alpolgármester úr elmondott, de tovább nem lehet várni a döntéssel, mivel 

december közepén nem lehet indítani a járatot. A költségek tekintetében át kell majd tekinteni 

ezt is és valamennyi tételt.   
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Dicső Zoltán képviselő: többször kérte, hogy a Pannónia-telepieknek csatlakozásuk legyen a 

Hév-hez. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdezi, hogy vannak-e számok arról, hogy Pannónia-telepről hány 

gyerek jár a Barcsayba illetve a Rákócziba, illetve ugyanez az adat rendelkezésre áll-e 

Pismányra vonatkoztatva? A számok ismeretében lehetne esetleg más módszerről is dönteni.  

 

Kun Csaba alpolgármester: kaptak adatokat gyermeklétszámokról, amelyből kiderült, hogy 

lényegesen kevesebb gyerek jár Pannónia-telepről a Barcsayba és Izbégre, mint Pismányból.  

 

Zakar Ágnes képviselő: kéri Képviselőtársait, hogy ne halasszák a busz indítását.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a cél kiemelt és fontos, csak azt kell megvizsgálni, hogy mi a 

legjobb megoldás. a „B” verzióba befogadja, hogy a költség „legfeljebb 300 EFt + Áfa” és ezt 

szavazásra bocsátja.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1262   Száma: 09.09.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 17:03  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 78,57 61,11 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 3 21,43 16,67 

Szavazott 14 100.00 77,78 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 4   22,22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

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 - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 
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Trenka István Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Szegő András Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

295/2009. (IX. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

1. 

1.1. 

 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete városunkban a távoli városrészeken élő 

tanulók közvetlen (iskolába és vissza) utaztatásának lehetőségét az alábbiak szerint biztosítja: 

a VOLÁN Zrt. ajánlatában elfogadja: 

- Pismány autóbusz fordulóból 7,20 perckor a Püspökmajor lakótelep felé közlekedő 873/10 

sz. járatot, 

 - Szarvashegy felől az Izbégi Általános Iskola és a püspökmajori iskolák irányába közlekedő, 

az autóbusz állomásról 7, 05 perckor induló 879/10 sz. járatot. 

- Izbégi és a Barcsay iskolákból a Pismányi városrészre Szentendre, sportpálya megállóból 

16,10 perckor visszainduló 870/150 sz. járatot. 

1.2. 

 a VOLÁN Zrt.-től módosítani kéri: 

- Pismányból az Izbégi iskola felé közlekedő tanulókat a Pismány autóbusz fordulóból 7,00 

órakor induló busz ne vigye fel a lakótelepre. 

1.3. 

a VOLÁN Zrt.-től nem kéri: 

-  a Püspökmajor lakótelepről Pismány irányába a 869/9 sz. és 873/25 sz. járatok 

módosításával kialakított helyi járatot, mely az ajánlat szerint Budapestről indulna és a 

Szentendre János úti megállóból 13,14 perckor vinné a tanulókat tovább. Az alsó tagozatosok 

biztonságos közlekedtetése e járat nélkül is biztosítva van, a napközis foglalkozások végén. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított helyi járatok és új 

járat üzembe helyezése érdekében módosítsa a helyi közlekedésről szóló közszolgáltatási 

szerződésben foglalt működési támogatás összegét, a meghosszabbodott útvonal (km-ek) 

arányában. 

 

3. Az ehhez szükséges, elfogadott költségnövekedést – legfeljebb 300 EFt + Áfa – a 751845 

város- és községgazdálkodási szakfeladat terhére vállalja. 

 

4. A tanulók utazásának segítésére kezdeményezi az aktív korú ellátásban részesülő 

állományból felnőtt kísérők biztosítását.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2009. szeptember 21. 
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1.  Előterjesztés a 2010. évi villamosenergia beszerzésről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

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

vezérigazgatója.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a képviselőknek.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kéri, hogy a VSz Zrt a díjszámításainál mutassa ki, hogy a 

megtakarítás mennyiben érinti a fűtés díját, illetve az alapdíjat, illetve a megtakarítás hol 

jelentkezik ez a cég gazdálkodásában?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: üdvözli a Vezérigazgató urat és megadja a szót neki. 

 

Horváth József VSz Zrt vezérigazgatója: a villamosáram a távhőszolgáltatás alapdíjában fog 

jelentkezni, amely pozitív költségcsökkentő tényező lesz. Ez a mostani alapdíjban nem még 

jelentkezik, csak a jövő éviben. Elmondja, hogy amennyiben kezdeményezik az alapdíj 

változtatást, azt  először az Energiaügy Hivatalnak kell megküldeni és az ő általuk hozott 

határozattal fordulhat a VSz Zrt az Önkormányzat felé, mint ármegállapító hatósághoz. Ezért 

a következő hónapra nem tudja kimutatni, mert akkor törvényt sértene. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: véleménye szerint nem sért törvényt azzal, ha a tulajdonosnak 

összeállít egy tájékoztató táblázatot.  

 

Horváth József VSz Zrt vezérigazgatója: 10 hónapos adatok ismeretében nem látja értelmét 

az adatszolgáltatásnak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja, hogy ezzel a kérdéskörről majd zárt ülésen 

tárgyaljanak, de lehetőség szerint készítsenek egy kimutatást. Egyéb kérdés, észrevétel nem 

lévén, kéri szavazzanak a határozati javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1263   Száma: 09.09.10/1/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 17:07  

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 



 41 

Szavazott 15 100.00 83,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   16,67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

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 - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Szegő András Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

296/2009. (IX. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. elfogadja a Városi Szolgáltató Zrt. és a MVM Partner Zrt. között kötendő villamos 

energia kereskedelmi szerződést és fizetési megállapodást a határozat melléklete 

szerinti tartalommal, 

2. felkéri a Városi Szolgáltató Zrt. Vezérigazgatóját a szerződés megkötésére. 

 

Felelős: a Városi Szolgáltató Zrt. Vezérigazgatója 

Határidő: azonnal 

 

 

 

A  szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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2.  Előterjesztés parkoló üzemeltetési szerződés módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

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

vezérigazgatója.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a bizottság által javasolt módosítás a 

szerződéstervezetben beépítésre került.  

 

Radványi G. Levente képviselő: kérdése, hogy jól értelmezi-e, hogy a parkolási rendeletben 

összegszerűen meghatározott bérleti díjhoz még hozzájön az, ami a VSz Zrt-nek a parkolásból 

történő bevételkiesése.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy nem bérleti díjat fizetnek,  hanem 

csak a parkolás kiesés díját fizetik meg.  

 

Radványi G. Levente képviselő: megköszönve a választ kiegészítésként még hozzáteszi, 

hogy 5 munkanapban meg kellene szabni a határidőt a VSz Zrt felé, amely idő alatt reagálnia 

kell a kérelemre. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdésére, hogy befogadható-e az 5 munkanap a VSz Zrt 

Vezérigazgatója – mikrofonon kívül – igennel válaszol. Befogadja a javaslatot és kéri annak 

szerződésbe történő megfogalmazását.  

 

Zakar Ágnes képviselő: kérdése, hogy amennyiben városi rendezvényről van szó – melyet 

egy harmadik fél szervez – annak díját kinek kell fizetni? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy ha a város kéri, akkor a város 

fizeti a díjat.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: véleménye szerint az előterjesztésben ismertetett számok túlzóak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdésére, hogy kívánnak-e reagálni a felvetésre a 

Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság Elnöke és a VSz Zrt 

Vezérigazgatója is nemmel válaszol.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a VSz Zrt Vezérigazgatójától kérdezi, hogy  a parkolási üzletágánál 

ezekkel a számokkal számolhatnak mint reális bevételekkel?  

 

Horváth József VSz Zrt vezérigazgatója: ez akkor lenne igaz, ha minden parkoló, minden 

órában 100 %-ig ki lenne terhelve.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdezi, hogy átlagban mi alapján számolták ki az egyes parkoló-

zónák %-os kihasználtságát? Nagyon nagy számok jöttek ki, melyeket irreálisnak tart.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a rendezvények más-más kihasználtsággal 

bírnak.  

 

Kun Csaba alpolgármester: az elhangzottak alapján javasolja, hogy az előző év azonos 

időszakában történt kihasználtsági adatok alapján állapítsák meg a díjat.  

 

Horváth József VSz Zrt vezérigazgatója: egyetért a javaslattal, az adatok kidolgozhatóak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a Vezérigazgató Úrtól, hogy ennek megfelelően 

dolgozzák át az adatokat és tájékoztassák a Városüzemeltetési, Környezet- és 

Műemlékvédelmi Bizottságot. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdezi, hogy így a táblázat nélkül fogadják el a határozati javaslatot?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a táblázat nem része a határozati javaslatnak. A szerződésbe 

kerül meghatározásra, hogy az előző év azonos időszaka alapján számolják ki a díjakat.  

 

Szalay Fruzsina képviselő: miután a rendezvények után a Kulturális Kht-nak is fizetnie kell a 

parkolási díjat kérdése, hogy a költségvetésükben szerepeltetni kell ezeket a tételeket?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: igen, szerepeltetni kell külön soron. Elmondja, hogy erre 

azért van szükség, mert a Hivatal el akarja különíteni a gazdálkodó cégeinek pénzügyi 

elszámolásait.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: véleménye szerint ezzel a döntéssel megnehezítik a 

rendezvényszervezők dolgát, mivel be kell építeniük a rendezvények költségvetésébe a plusz 

kiadást. Javasolja ezért, hogy vegyék le napirendről az előterjesztést és gondolják át újra az 

eddigi rendezvények alapján. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyeztettek a Kulturáis Kht. Igazgatójával, hogy a 

rendezvényszervezőknek a költségeket bele kell építeniük a költségvetésbe, illetve a 

pályázatokba. Szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot, mely szerint vegyék le napirendről 

az előterjesztést.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1264   Száma: 09.09.10/2/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 17:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 6 37,50 33,33 

Nem 3 18,75 16,67 

Tartózkodik 7 43,75 38,89 

Szavazott 16 100.00 88,89 

Nem szavazott 0   0,00 
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Távol 2   11,11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Nem - 

Szegő András Nem - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

 

 

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

vette le az ülés napirendjéről.  

 

Benkovits György képviselő: szemléleti kérdésnek tartja, hogy az autók parkolását 

,mindenek fölé helyezik. Komolyan kellene venni, hogy mit tartanak fontosnak a városban. 

Szeretné ha lehetne gyalog, kerékpárral közlekedni, használni a közterületeket és nem kellene 

az iskola kapujáig menni, hogy megvédjék a gyerekeket a balesetektől. Az előterjesztés 

ismételt átgondolását javasolja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy nem kulturális kérdésről van szó, 

hanem arról, hogy a költségvetési szerveknek szigorú elszámolása legyen – ez az ÁSZ 

kötelező előírása is. Ez nem azt jelenti, hogy elvonják a költségeket, csak ki kell azokat 

mutatni.  

 

Kun Csaba alpolgármester: kiegészítésként elmondja, hogy az Áfa-törvény miatt is szükség 

van a kimutatásra.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felhívják az intézmények figyelmét, hogy a költségvetés 

készítésénél ezeket a költségeket vegyék figyelembe.  

 

Benkovits György képviselő: a város természetes működése szempontjából tudomásul 

kellene venni, hogy vannak olyan ünnepek, amikor nem csak az autók veszik igénybe a 

közterületeket, hanem a város lakói is.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a Jegyző Asszonyt, hogy a módosításokat fogalmazza 

meg.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: az üzemeltetési szerződés III/3/b. pontjában a második bekezdés  

kiegészítése: „A bevételkiesés mértéke az előző évi azonos időszakra eső tényleges 

kihasználtság alapján kerül kiszámításra.” A bekezdés végére pedig az „5 munkanapon belül” 

kiegészítés kerül.  

A határozati javaslat kiegészül még két ponttal: 

„3. parkolóhelyek más célú igénybevételéből származó bevételkiesés előző évi tényleges 

kihasználtsági adatokat tartalmazó táblázatát a VSz Zrt Vezérigazgatója első alkalmával 

terjessze be a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság 2009. októberi 

ülésére, és annak módosításait azok aktualitásakor folyamatosan. 

 

4. felhívja a kulturális és egyéb szervezetei figyelmét, hogy a 2010. évi költségvetés 

tervezésénél ezen tételek tervezését vegyék figyelembe.” 

 

Fülöp Zsolt képviselő: módosító javaslata, hogy az összes civil szervezetet értesítsék. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ezt jelenti az „egyéb szervezetek” megjelölés. Egyéb kérdés, 

észrevétel nem lévén, kéri szavazzanak a határozati javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1265   Száma: 09.09.10/2/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 17:31  

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: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Szegő András Igen - 
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Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Kiss Károly 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 

297/2009. (IX. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a Szentendre Város Önkormányzata és a Városi Szolgáltató Zrt. között a város 

közigazgatási területén belül kijelölt parkolóhelyek üzemeltetésének tárgyában létrejött 

Üzemeltetési Szerződés III/3./b) pontját 2009. szeptember 10 –i hatállyal az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

Amennyiben harmadik személy Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló többször módosított 13/2005. (IV.15.) 

Önk. sz. rendelet (továbbiakban: R.) szerinti közterület-használati engedély iránti kérelmében 

parkolóhelyek más célú igénybe vételét kéri (pl. építkezés, rendezvény, stb.), erről 

Tulajdonos a kérelem másolatának megküldésével értesíti Üzemeltetőt. 

Üzemeltető a kérelemben meghatározott más célú igénybevételből keletkező bevételkiesését 

kiszámítja és a kérelmező harmadik személlyel megtérítteti. A bevételkiesés mértéke az előző 

évi azonos időszakra eső tényleges kihasználtság alapján kerül kiszámításra. Üzemeltető 

bevételkiesésének megtérítését követően a közterület-használati engedély kiadásához írásbeli 

hozzájárulását adja 5 munkanapon belül. 

Tulajdonos a kérelmező harmadik személy részére a közterület-használati engedélyt 

kizárólag Üzemeltető írásbeli hozzájáruló nyilatkozatának kézhezvételét követően adja meg, 

melynek egy példányát Tulajdonos Üzemeltető részére rövid úton (faxon) haladéktalanul 

megküldi. Amennyiben Tulajdonos harmadik személy részére a hozzájárulást Üzemeltető 

írásos beleegyezése nélkül adja meg, úgy Tulajdonos kötelezett az Üzemeltető 

bevételkiesésének megtérítésére. 

 

Szerződő Felek az üzemeltetési szerződés módosítással nem érintett egyéb rendelkezéseit 

változatlan tartalommal tartják fenn. 

 

Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást annak elolvasása és értelmezése után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt jognyilatkozat tételére jogosult képviselőik útján 

jóváhagyólag aláírták. 
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2. felkéri a Polgármestert és a Városi Szolgáltató Zrt. Vezérigazgatóját a módosított 

üzemeltetési szerződés aláírására. 

 

Felelős: Polgármester, Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 

Határidő: 2009. szeptember 10. 

 

3. parkolóhelyek más célú igénybevételéből származó bevételkiesés előző évi tényleges 

kihasználtsági adatokat tartalmazó táblázatát a VSz Zrt Vezérigazgatója első alkalmával 

terjessze be a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság 2009. októberi 

ülésére, és annak módosításait azok aktualitásakor folyamatosan. 

 

Felelős:  VSz Zrt Vezérigazgatója 

Határidő:  2009. októberi Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság 

   ülése és utána folyamatosan évente.  

 

4. felhívja a kulturális és egyéb szervezetei figyelmét, hogy a 2010. évi költségvetés 

tervezésénél ezen tételek tervezését vegyék figyelembe.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

3.  Előterjesztés Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 

 Alapító Okiratának módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

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

javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1266   Száma: 09.09.10/3/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 17:31  

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 
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Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

299/2009. (IX. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának módosításával és jelen határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

- egységes szerkezetben – 

 

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2004. június 29-én, az 

I/2004. (VI.29.) KGY határozattal, illetve Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2004.október 28-i ülésén a 260/2004. (X.28.) kgy. számú határozattal elfogadott Alapító 

Okirata az alábbi pontokban és tartalommal módosult: 

 

 

1) Költségvetési szerv neve  
Duna - Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
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2) Költségvetési szerv székhelye 
2800 Tatabánya, Fő tér. 6. 

 

3) Költségvetési szerv alapításának időpontja 

2004. június 29. 

 

4)A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabályra (határozatra) való utalás 

A Társulás tagjai a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 

CXXXV. törvény 16. § -a, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 

22. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján feladataik ellátása érdekében 

együttműködnek egymással. 

 

5)A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata 

A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 

224/ 2004 (VII. 22.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében több önkormányzat a 

hulladékkezelési közszolgáltatást társulás keretében közösen is megszervezheti. 

 

6)Szakágazati besorolás 

 

2009.december 31-ig: 

 

 

Alaptevékenységhez kapcsolódó szakágazat száma, megnevezése:  

   

 841317 Többcélú, fejlesztési projekt igazgatása 

 

 

Alaptevékenységhez kapcsolódó szakfeladat száma, megnevezése: 

 

749914 Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás 

 

      701015 Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása 

 

      751889 Gazdaság- és Területfejlesztési feladatok 

 

 

Kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó szakfeladat száma, megnevezése: 

             

749914 Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás 

 

      701015 Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása 

 

      751889 Gazdaság- és Területfejlesztési feladatok 

 

A Társulás kisegítő tevékenységet nem végez. 
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2010.január 1-től: 

 

Alaptevékenységhez kapcsolódó szakágazat száma, megnevezése:  

   

841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulás intézményeket ellátó, 

kisegítő szolgálatai 

 

Alaptevékenységhez kapcsolódó szakfeladat száma, megnevezése: 

 

841363 Szektorhoz nem köthető komplex regionális gazdaságfejlesztési projektek 

támogatása 

 

Kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó szakfeladat száma, megnevezése: 

 

702200 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

 

 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 

 771200 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 

 

 841363 Szektorhoz nem köthető komplex regionális gazdaságfejlesztési projektek 

támogatása 

 

 

A Társulás kisegítő tevékenységet nem végez. 

 

7)A költségvetési szerv alaptevékenységébe tartozó feladat 

 

A Társulás alaptevékenysége: 

 

TEÁOR’08 84.13 Üzleti élet szabályozása 

 

8)A költségvetési szerv kiegészítő tevékenységébe tartozó feladatok 

 

A Társulás kiegészítő tevékenységei: 

 

TEÁOR’08 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

 

TEÁOR’08 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

       

TEÁOR’08 77.12 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 

 

9)A költségvetési szerv kisegítő tevékenységébe tartozó feladatok 

 

A Társulás kisegítő tevékenységet nem végez.  

 

10)A költségvetési szerv működési köre 
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Komárom-Esztergom megyében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Település Település címe 

1. Almásfüzitő 2932 Petőfi tér 1. 

2. Annavölgy 2529 Községháza köz 2. 

3. Baj 2836 Petőfi u. 50. 

4. Bajna 2525 Kossuth u. 1. 

5. Bajót 2533 Kossuth u. 69. 

6. Csolnok 2521 Rákóczi tér 1. 

7. Dág 2522 Deák F. u. 28. 

8. Dorog 2510 Bécsi út 71. 

9. Dunaalmás 2545 Almási u.32. 

10. Dunaszentmiklós 2897 Petőfi u. 52. 

11. Epöl 2526 Kossuth u. 8. 

12. Gyermely 2821 Petőfi tér 1. 

13. Héreg 2832 Fő u. 84. 

14. Kesztölc 2517 Szabadság tér 11. 

15. Kisbér 2870 Széchenyi u. 2.. 

16. Kocs 2898 Komáromi út 5.. 

17. Komárom 2900 Szabadság tér 1. 

18. Lábatlan 2541 József A. u. 60. 

19. Leányvár 2518 Erzsébet u. 88. 

20. Máriahalom 2527 Béke u.15. 

21. Mocsa 2911 Hősök tere 1. 

22. Mogyorósbánya 2535 Szőlősor u. 1. 

23. Nagysáp 2524 Köztársaság tér 1. 

24. Naszály 2899 Rákóczi u. 142. 

25. Neszmély 2544 Fő u. 129. 

26. Nyergesújfalu 2536 Kossuth L. u. 104-106. 

27. Piliscsév 2519 Hősök tere 9. 

28. Pilismarót 2028 Rákóczi u. 15. 

29. Sárisáp 2523 Fő utca 123. 

30. Süttő 2543 Templom tér 9. 

31. Szárliget 2067 István u. 49. 

32. Szomor 2822 Vörösmarty u. 3. 

33. Tardos 2834 Rákóczi u. 10. 

34. Tarján 2831 Rákóczi u. 39. 

35. Tatabánya 2800 Fő tér 6. 

36. Tát 2534 Kossuth L. u. 15. 

37. Tokod 2531 Kossuth u. 53. 

38. Tokodaltáró 2532 József A. u. 31. 

39. Úny 2528 Kossuth u. 2. 

40. Várgesztes 2824 Arany János u. 69. 

41. Vértessomló 2823 Rákóczi u. 63. 

42. Vértestolna 2833 Petőfi u. 67. 

43. Vértesszőlős 2837 Tanács út 59. 
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  Pest Megyében 

 

44. Biatorbágy 2051 Baross G. u. 2. 

45. Budajenő 2093 Fő u.1-3. 

46. Budakalász 2011 Petőfi tér 1. 

47. Csobánka 2014 Fő u. 1. 

48. Dunabogdány 2023 Kossuth Lajos u. 76. 

49. Halásztelek 2314 Postaköz 1. 

50. Herceghalom 2053 Gesztenyés u. 13. 

51. Leányfalu 2016 Móricz Zsigmond u. 126. 

52. Nagykovácsi 2094 Kossuth u. 61. 

53. Páty 2071 Kossuth u. 83. 

54. Perbál 2074 Fő u. 6. 

55. Pilisborosjenő 2097 Fő út 16.. 

56. Piliscsaba 2081 Kinizsi Pál u. 1-3. 

57. Pilisjászfalu 2080 Bécsi u.33. 

58. Pilisvörösvár 2085 Bajcsy Zs. tér 1. 

59. Pilisszántó 2095 Kossuth u. 92. 

60. Pilisszentiván 2084 Szabadság u. 85. 

61. Pilisszentkereszt 2098 Fő u. 12. 

62. Pilisszentlászló 2009 Szabadság tér 1. 

63. Pomáz 2013 Kossuth u. 23-25. 

64. Remeteszőlős 2094 Nagykovácsi u. 3. 

65. Solymár 2083 József A. u. 1. 

66. Szentendre 2000 Városház tér 2. 

67. Szigethalom 2315 Kossuth u. 10. 

68. Szigetszentmiklós 2310 Kossuth u. 2. 

69. Tahitótfalu 2021 Kossuth u. 4. 

70. Telki 2089 Petőfi u. 1. 

71. Tinnye 2086 Bajcsy Zs. u. 9. 

72. Tök 2073 Fő u. 1. 

73. Törökbálint 2045 Munkácsy M. u. 79. 

74. Üröm 2096 Iskola u. 10. 

75. Visegrád 2025 Fő út 81. 

76. Zsámbék 2072 Rácváros u. 2-4. 

 

   

 

  Fejér Megyében 

 

77. Bicske 2060 Kossuth tér 14. 

78. Bodmér 8085 Vasvári P. u. 58. 

79. Csabdi 2064 Szabadság u. 44. 

80. Csákvár 8083 Szabadság tér 9. 

81. Mány 2065 Rákóczi u. 67. 

82. Óbarok 2063 Iskola u. 3. 

83. Pusztavám 8066 Kossuth u. 64. 

 84. Szár 2066 Rákóczi u. 68. 

85. Újbarok 2066 Fő u. 33. 

86. Vértesboglár 8085 Alkotmány u. 3. 
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11)A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye 

 

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2800 Tatabánya, Fő tér 6. 

 

12) Költségvetési szerv típusa az általa ellátott tevékenység alapján  
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 16. § (1) 

bekezdése szerinti közszolgáltató költségvetési szerv, ezen belül is a hivatkozott törvényhely 

b) pontjában meghatározott közintézet, amely környezetvédelmi feladatokat lát el.  

 

13)Költségvetési szerv típusa a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 18. § (1) 

bekezdése szerinti önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 

14) Költségvetési szerv jogállása  

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 

16. § -ában meghatározott önálló jogi személy. 

 

15) Költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:  

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.                                                                          

Önálló bankszámlával rendelkezik. 

 

16)Gazdálkodási feladatait ellátja  
Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

 

17)Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje 

A Duna -Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2004. május 7. napján aláírt 

Társulási Megállapodás VIII/1 fejezet 3.) pontjában foglaltaknak megfelelően a Társulási 

Tanács választja a Társulás Elnökét a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 

szóló 2008. évi CV. törvény 8. § (2) bekezdés b) pontjának figyelembe vételével.  

 

18) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése 

A költségvetési szervnél foglalkoztatottak a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó 

munkavállalók. 

 

19)Vállalkozásként végezhető tevékenységek:--- 

 

20)A feladat ellátását szolgáló vagyon 

Az alapítók által településenként lakosságarányos befizetés, melynek mértékét az alapításkor 

a Társulási Megállapodás II/9 fejezete, az alapítás évét követően a Társulási Tanács  - a 

Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan megállapított állandó lakosságszám 

figyelembevételével – éves költségvetésben állapítja meg. 

 

 

21)A vagyon felett rendelkező   
A Duna -Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa 
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22)Záradék 

 

Jelen, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat tartalmazza az átvezetett módosításokat a 

Módosító Okiratnak megfelelően.  

 

Jelen Alapító Okirat megfelel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 

2008. évi CV. törvény rendelkezéseinek, és az az utolsó önkormányzati határozat 

elfogadásakor, 2009. július 1. napján lép hatályba. 

 

A Társulás szakágazati száma 2009. december 31. napjáig 751889 sz. Gazdaság– és 

területfejlesztési feladatok, majd 2010. január hó 1. napjától 841116 sz. Önkormányzati, 

valamint többcélú kistérségi társulási intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai. 

 

A Társulás alaptevékenységének szakfeladat száma 2009. december 31. napjáig 841317 sz. 

Többcélú fejlesztési projektek igazgatása. A Társulás kiegészítő tevékenységeinek szakfeladat 

számai 2009. december 31. napjáig Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 702200 sz. alatt, 

Saját tulajdonú bérelt ingatlan, bérbeadása, üzemeltetése 68200 sz. alatt, valamint az 

Autókölcsönzés 799000 sz. alatt. 

 

A Társulás alaptevékenységének szakfeladat száma 2010. január 1. napjától a Szektorhoz nem 

köthető komplex regionális gazdaságfejlesztési projektek támogatása 841363 sz. alatt. A 

Társulás kiegészítő tevékenységeinek szakfeladat számai 2010. január 1. napjától az 

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 702200 sz. alatt, a Nem lakóingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése 682002 sz. alatt, valamint a Gépjárműkölcsönzés (3, 5 tonna fölött) 771200 sz. 

alatt. 

 

A Duna –Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás jelen, egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratát a Társulási Tanács a …… sz. határozatával Tatabányán 2009. ….. 

fogadta el. 

 

Tagok a jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot aláírás előtt részletesen átolvasták 

és megértették. 

 

A fentiek szerint ezen megállapodást a Tagok annak átolvasása és értelmezése után a 

szükséges testületi (közgyűlési) felhatalmazás birtokában 6 eredeti példányban, mint 

akaratuknak és gazdasági céljaiknak mindenben megfelelőt jóváhagyólag aláírták. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….. 

 

 

 

 

 

………………………….. 

 

 

 

 

 

………………………….. 

Almásfüzitő 

Karánsebesy Lukács 

Annavölgy 

Bánhidi József 

Baj 

Schunder Tibor 
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………………………….. 

 

………………………….. 

 

………………………….. 

Bajna 

Pallagi Tibor 

 

 

 

 

Bajót 

Tóth Zoltán 

 

Biatorbágy 

Dr. Palovics Lajos 

 

 

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

Bicske 

Tessely Zoltán  

 

 

 

Bodmér 

Rácz Imre           

 

 

 

 

 

Budajenő 

Budai István 

 

 

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

Budakalász      

Parlagi Endre   

 

Csabdi   

Huszárovics Antal 

 

  

 

Csákvár 

Giesz János 

………………………….. ………………………….. ………………………… 

Csobánka 

Török István  

 

 

 

Csolnok 

Bérces József 

 

Dág  

Steiner Tamás 

 

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

Dorog    

Dr. Tittmann János 

 

Dunaalmás 

Lévai Péter   

 

Dunabogdány 

Schuszter József 

 

 

 

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

Dunaszentmiklós 

Pogrányi Pál 

Epöl        

Muszela Imre   

 

Gyermely 

Sáros György 
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………………………….. ………………………….. ………………………….. 

Halásztelek   

Szentgyörgyi József 

 

Herceghalom 

Schnaider László 

 

Héreg    

Dékán János       

 

 

 

………………………….. 

 

 

 

………………………….. 

 

 

 

………………………….. 

          Kesztölc 

        Gaál Lajos 

 

 

 

………………………. 

Komárom    

Zatykó János 

Kisbér 

dr. Udvardi Erzsébet 

 

 

 

………………………. 

Lábatlan 

Török István 

Kocs      

Bódis Jánosné  

 

 

 

……………………… 

Leányfalu 

Nyíri Csaba 

 

 

 

 

………………………….. 

 

 

………………………….. 

 

 

………………………….. 

Leányvár  

Tóth János 

Mány   

Ugron Zoltán  

 

Máriahalom 

Murczin Kálmán 

 

 

 

 

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

Mocsa   

Áy József     

 

Mogyorósbánya 

Havrancsik Tibor 

 

Nagykovácsi 

Bencsik Mónika 

 

 

 

 

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

Nagysáp 

Balogh Miklós 

Naszály 

Maszlavér István 

Neszmély  

Horváth Béla 
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………………………….. ………………………….. ………………………….. 

 

Nyergesújfalu  

Miskolczi József 

 

 

 

 

…………..………….. 

Perbál 

Varga László 

 

 

 

…………………………. 

Óbarok 

Borbíró Mihály 

 

 

 

 

…………………………… 

Pilisszántó 

Kollár Miklós 

 

 

 

…………………………… 

Páty 

dr. Bognár András 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….. 

Pilisborosjenő  

Küller János 

 

 

 

 

Piliscsaba  

dr. Solti Gábor 

 

 

 

 

 

Piliscsév     

Nagy Mária 

 

 

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

Pilisjászfalu 

Bányai József 

  

 

Pilismarót  

Benkovics László 

 

Pilisszentiván 

Szilkovics Szávó 

 

 

 

 

 

 

………………………….. 

Pilisszentkereszt 

Lendvai József  

 

 

 

 

 

………………………….. 

Pilisszentlászló 

Dr. Illés György 

 

 

 

 

 

………………………….. 

Pilisvörösvár 

Gromon István 

 

 

 

 

 

………………………… 

Pomáz        

Vicsi László   

 

 

……………………… 

Pusztavám  

Merkatz László 

 

 

…………………………. 

         Remeteszőlős 

     Szathmáry Gergely   

 

 

 

……………………… 

Szár 

Garán Éva 

 

 

 

……………………… 

Szárliget 

Mezei Ferenc 

 

 

 

……………………….. 

Szentendre 

dr. Dietz Ferenc 
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………………………….. 

 

 

 

………………………….. 

 

 

 

…………………………… 

Sárisáp 

Kollár Károly    

 

Solymár  

Dr. Szente Kálmán 

 

 

Süttő 

Czermann János 

   

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

Szigethalom  

Fáki László    

 

 

 

……………………………… 

Szigetszentmiklós 

Szabó József. 

 

 

 

…………………………… 

 

Szomor           

Nagy György      

 

 

 

………………………….. 

 

Tahitótfalu 

Dr. Sajtos Sándor Imre    

 

 

 

 

Tardos       

Csabán Béla  

 

Tarján   

Jelli János    

 

 

 

………………………….. 

 

………………………….. 

 

………………………….. 

Tatabánya   

Bencsik János    

 

Tát         

Szenes Lajos 

 

 

Telki             

Danóczy Balázs     

 

   

 

…………………………        

Tinnye 

dr. Bak Ferenc 

 

 

 

………………………….. 

 

………………………….. 

Tokod 

Pánczél Mihály 

 

 

 

………………………….. 

 

………………………….. 

Tokodaltáró 

Ifj. Petrik József 

 

 

 

……………………….. 

Tök 

Baksa László 

 

Törökbálint 

Turai István 

 

Újbarok 

Dr. Pajor Péter 

 

 

………………………….. 

 

………………………….. 

 

…………………………... 

Úny     

Pósfai József      

 

 

Üröm           

Laboda Gábor  

 

 

Várgesztes 

Menoni Gabriella 
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………………………….. ………………………….. ………………………….. 

Vértesboglár 

Sztányi István 

 

Vértessomló 

Hartdégen József 

 

 

Vértesszőlős 

Dr. Nagy Sándor       

 

 

 

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

 

              Vértestolna 

Harmados Oszkár 

 

 

Visegrád 

Hadházy Sándor 

 

 

Zsámbék 

Lovas Lajos 

 

 

 

 

4.  Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 10/2009. (II.18.) 

 Önk.sz. rendelet módosításáról és a költségvetés I. félévi végrehajtásáról 

 Előadó: dr.Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

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

javaslatról és a rendelet elfogadásáról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1267   Száma: 09.09.10/4/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 17:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92,86 72,22 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 1 7,14 5,56 

Szavazott 14 100.00 77,78 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 4   22,22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

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

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

300/2009. (IX. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

1. Szentendre Város Képviselő-testülete az előirányzat változásról a 2009. évi költségvetési 

rendelet módosításával dönt. 

  

2. Szentendre Város Képviselő testülete elfogadja a 2009. évi költségvetés I. félévi 

teljesítéséről szóló beszámolót. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2009. (IX.21.) Önk. sz. rendelete 

 

 

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 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 Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 10/2009. 

(II.18.) Önk. sz. rendeletének (továbbiakban: R.)  módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 
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1. § 
 

 

(1) Szentendre város 2009. évi költségvetésének 

bevételi főösszege            11 958 393 EFt-ról           11 957 864  EFt főösszegre  

kiadási főösszege             11 958 393 EFt-ról           11 957 864 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 támogatás – helyébe jelen  rendelet    5/A  

számú melléklet lép. 

(6) A R. 5/B számú melléklete – Támogatás, pénzeszköz átadás - helyébe a rendelet 5/B 

számú  melléklete lép. 

(7) A R. 5/C számú melléklete – 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/C számú  

melléklete lép. 

 

 

3.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napjával lép hatályba 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 
 

Szentendre, 2009. szeptember 10. 
. 

 

 

dr.Dietz Ferenc            dr. Molnár Ildikó 

                               polgármester                                                               jegyző 

 

 

 

 

A táblázatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  
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5.  Előterjesztés kiegészítés az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 

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

 Előadó: dr.Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

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

elfogadásáról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1268   Száma: 09.09.10/5/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 17:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

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: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2009. (IX.21.) Önk. sz. rendelete 

 

 

 

 

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 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            11 957 864 EFt-ról 12 026 021 EFt főösszegre  

kiadási főösszege             11 957 864 EFt-ról 12 026021 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/B számú melléklet – Támogatás, pénzeszköz átadás - helyébe a rendelet 5/A 

számú  melléklete lép. 

 (6) A R. 5/D számú melléklete – Költségvetési tartalék – helyébe a rendelet 5/B számú  

melléklete lép. 
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3.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napjával lép hatályba 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 
 

Szentendre, 2009. szeptember 10. 
. 

 

dr.Dietz Ferenc            dr. Molnár Ildikó 

                           polgármester                                                               jegyző 

 

 

 

A táblázatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

 

 

 

6.  Előterjesztés szentendrei ingatlanok értékesítéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előterjesztés tartalma miatt zárt ülést javasol, melyet 

szavazásra bocsát: 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1269   Száma: 09.09.10/6/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 17:33  

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 - 
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dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

 

 

A Képviselő-testület 17.33 órától zárt ülésen folytatja a tanácskozást, melyről külön 

jegyzőkönyv készül. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 18.03 órakor az ülést megnyitja, megállapítja, hogy 16 fővel a 

Képviselő-testület határozatképest.  

 

 

10.  Előterjesztés a Szentendrei 0188/73 hrsz-ú és 0188/30 hrsz-ú ingatlanokat érintő 

 településrendezési szerződésről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót dr. Filó András úrnak. 

 

dr. Filó András: elmondja, hogy régebben a területre – mely sportcélú tevékenységre 20 %-

os beépíthetőségű – az Önkormányzat igényt tartott, akkor felértékeltették, de mivel túl 

magasnak találták az árat, lemondott az elővásárlási jogáról. A közúti összeköttetést 

mindenképpen biztosítani kell a területhez. Ahhoz, hogy a terület hasznosításáról lakossági 

fórumot tartsanak, nem járul hozzá.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felhívja Filó úr figyelmét, hogy azt nem tilthatja meg, hogy az 

Önkormányzat egy adott ügyben lakossági fórumot hívjon össze, amelyen tudomást 

szerezhetnek a lakók, hogy mi történik az adott telken.  

 

Dicső Zoltán képviselő: korábban már határoztak a területről és nem látja értelmét lakossági 

fórum összehívásának. Felhívja a figyelmet, hogy 8 telekről van szó, melyből eddig egyet 

ajánlott fel az Önkormányzatnak a tulajdonos, most pedig már kettőt, mely körülbelül 40 

MFt-ot jelent ha eladják.  

 

Kun Csaba alpolgármester: elmondja, hogy a területen egy olyan utat tudnának kialakítani, 

amely – „halszálkás” parkolók kialakításával – a baseball-pályát is szolgálni tudná.  
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Fülöp Zsolt képviselő: elmondja, hogy a lakossági fórumot ő maga javasolta, mert most 

sportpályát, közösségi célú épületeket lehetne építeni a területen, de ha lakóövezeti besorolású 

lesz, akkor családi-házas övezet alakul ki a patak mindkét oldalán. Most csak 8 telekről van 

szó, de ez lassan, fokozatosan emelkedni fog. Ez után a meder környékének kialakítása fog 

következni – mely az Önkormányzat feladata – hiszen nem veszélyeztethetik a 

lakóingatlanokat. Miután az Önkormányzat a lakosságot képviseli, kötelessége a lakosságot 

bevonni ebbe az átminősítési folyamatba, ezért ragaszkodik a lakossági fórum megtartásához.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése Filó úrhoz, hogy az építkezés a közlekedést, a 

lakosság életminőségét hogyan érinti?  

 

dr. Filó András: elmondja, hogy a besorolás alapján akár szállodát is építhet a területre, mely 

sokkal nagyobb forgalmat generál és a hidat mindenképpen meg kell építeni, mert nincs 

közúti kapcsolat. Miután 300 méteres körzetben nincs lakóház, nem érti, hogy kit akarnak 

bevonni a döntésbe. Azt is megemlíti, hogy két telket ingyen felajánlott az Önkormányzatnak, 

valamint már előző években befizetett 5 MFt-ot is.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: az elhangzottak alapján kérdezi Fülöp képviselő úrtól, hogy 

kiknek a véleményét szeretné megismerni a döntés előtt és a két telek megfelelő-e 

ellenértékként.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: komolytalannak tartja a kérdést, mert vannak megfelelő szakemberek, 

akik az ellenérték mértékét meg tudják határozni. Egyébként Alsó-Izbég lakosságának 

megkérdezését javasolja. Javasolja, hogy most ne tárgyalják a napirendi pontot.  

 

Trenka István képviselő: a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság javasolja a teürlet 

lakóövezetbe való besorolását. Akceptálja Filó úr felajánlását az Önkormányzat részére, 

melyet úgy módosítanának, hogy ha 9 telek kialakítása történik, akkor 3 telket ajánljon fel 

Filó úr. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felhívja a figyelmet, hogy Szabályozási Terv módosítását 

mindenképpen lakosság elé kell vinni. Azért nem vehetik most le a napirendről, mert a 

következő hónapban történő szabályozási terv módosításba bele kell hogy kerüljön. A 

szerződésbe pedig bele kell venni, hogy ha a lakosság nem ért egyet az átminősítéssel és az 

Önkormányzat kihátrál, akkor ne legyen kártérítési kötelezettség.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: javasolja befogalmazni a szerződésbe, hogy a lakosság ez 

irányú ellenállása nem tekinthető az Önkormányzat felróható magatartásának.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri ezzel kiegészíteni a szerződést.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kifogásolja, hogy azt a szokást követik, hogy a lakosság mindig utólag 

tudja meg, hogy mi történik, ezért javasolja, hogy a testületi döntés előtt tartsanak lakossági 

fórumot. Felhívja a figyelmet a Környezetvédelmi Munkacsoport véleményére. 

 

Szegő András képviselő: a 0188/73-as területet nem találja a térkép-vázlaton. Kérdezi, hogy 

mekkora és milyen értékű területről van szó? 

 

dr. Filó András: válaszában elmondja, hogy a régi 0188/30-as mellett található, a 0188/31-

esnek a fele. Ismét elmondja, hogy szállodát is építhet a területre, vagy akár családi házat 



 67 

lovardával, melyet lovassport tevékenységre fog használni. Nem szeretné az Aljegyző úr által 

elhangzott, lakossággal kapcsolatos kitételt belevenni a szerződésbe. Elmondja azt is, hogy 

nem kíván több telket sem felajánlani, csak kettőt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a későbbi jogvita elkerülése miatt kerül a szerződésbe az 

idézett kitétel.  

 

 

Mikrofonon kívül beszél Filó úr.  

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: rendben, a szerződés kétoldalú, ha nem akarja Filó úr, akkor 

nem veszik bele a szerződésbe.  

 

dr. Filó András: ne vegyék bele.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: megkapta a Környezetvédelmi Munkacsoport írásbeli kérését, 

melyben javasolják figyelembe venni: 

- a híd ökológiai szempontok alapján történő kialakítását,  

- hogy a patak  menték a sportközpont felől ne legyen út,  

- a tanösvény ottani szakaszával kapcsolatban a fenntartóval történjen egyeztetés, 

- a telek patak felőli részére kérnek egy 10 méter széles puffer-zónát.  

 

Elmondja, hogy a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság ülésén is 

elhangzott, hogy szeretnék a terület átminősítésének folyamatát ugyanúgy kezelni, mint az 

összes többi terület esetében tették. Hozzáteszi, hogy az elhangzott érvek érthetőek, de 

valójában itt egy üzleti döntésről van szó, mert nem mindegy, hogy a telkeket építési 

telekként lehet eladni, az sem mindegy, hogy öt éven belüli értékesítés után adómentes mert 

lakóépület. Ennek értelmében az üzleti ajánlat része a felajánlott két telek is.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, elmondja, hogy Trenka 

István képviselő úr módosító javaslatáról – két telek helyett hármat ajánljon fel Filó úr – nem 

szavaztat mert Filó úr nem fogadja be. 

Ügyrendben kér 5 perc szünetet, ezt szavazásra bocsátja.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1277   Száma: 09.09.10/11/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 18:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93,75 83,33 

Nem 1 6,25 5,56 
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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 - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

 

S Z Ü N E T  18.26 – 18.39 óra között. 
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szünet után megállapítja, hogy jelenlévő képviselők száma 15 

fő, így a Képviselő-testület határozatképes.  

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1278   Száma: 09.09.10/11/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 18:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 53,34 44,44 

Nem 2 13,33 11,11 

Tartózkodik 5 33,33 27,78 



 69 

Szavazott 15 100.00 83,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   16,67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Szalay Fruzsina Nem - 

Benkovits György Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Kiss Károly 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 

306/2009. (IX. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 0188/30 és a 0188/73 hrsz-ú 

ingatlanok lakóterületi szabályozásával kapcsolatban nem hozott döntést.  

 

 

 

dr. Filó András úr mikrofonon kívül kérdezi, hogy minek alapján volt minősített szavazás? 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a kérdésre válaszolva elmondja, hogy az SZMSZ szerint, de 

ha Filó úr írásban beadja kérdését, akkor a Jegyző Asszony és az Aljegyző Úr válaszolni fog 

arra.  
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11.  Előterjesztés a Radnóti úti 3. számú lakóterületi fejlesztés szabályozási terve 

 indításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést. Ismerteti, hogy a III. 

határozati javaslatba a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság nyelvtani módosításokat 

javasolt, melyeket befogad. Kérdés, észrevétel nem lévén, kéri szavazzanak az 

előterjesztésben szereplő három határozati javaslatról. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1279   Száma: 09.09.10/11/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 18:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100,00 77,78 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 14 100.00 77,78 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 4   22,22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozza:  

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

307/2009. (IX. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 8634/71 hrsz ingatlanból 

leválasztani szándékolt – ca. 1 ha térmértékű Radnóti út menti területen a Baptista Gyülekezet 

részére 3 csoportos óvoda és közösségi ház építése célját szolgáló szabályozás érdekében 

szerkezeti tervtől eltérő – területfelhasználási egység meghatározását. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

308/2009. (IX. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szabályozási terv felülvizsgálatába 

kéri beépíteni a 8634/71 hrsz ingatlanból leválasztani szándékolt ca. 1 ha térmértékű Radnóti 

út menti területen a Baptista Gyülekezet részére 3 csoportos óvoda és közösségi ház építése 

célját szolgáló szabályozási igényt. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

309/2009. (IX. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. Szentendre város településrendezési tervében szereplő 3. ütemű Radnóti út alatti 

fejlesztési terület szabályozási tervének elkészítése érdekében közbeszerzési eljárást 

indít. 

2. az 1. pontban meghatározott beszerzéssel a 2009. évi Közbeszerzési Tervét módosítja; 

3. felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot, hogy a 140/2009. (IV.9.) Kt. sz. határozattal 

jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzat alapján az eljárást folytassa le. 

4. a településrendezési terv készítésének költségét Harmadik Ütem Területfejlesztési 

Egyesület elkülönülten gyűjtötte az Önkormányzat Társadalmi összefogással 

megvalósuló közműfejlesztési számláján. Az így biztosított bruttó 5.107.874.- Ft. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 
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12.  Előterjesztés Szentendre, Kálvária úti lakóterületi fejlesztés szabályozási terve 

 véleményezési anyagának módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést, majd kérdés, észrevétel 

nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1280   Száma: 09.09.10/12/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 18:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100,00 77,78 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 14 100.00 77,78 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 4   22,22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

310/2009. (IX. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. elfogadva a környezetvédelmi szervek álláspontját a Kálvária úti lakóterületi 

fejlesztési terület szabályozási javaslatának átdolgozását kéri az előterjesztés és a 

határozat 1. számú melléklete alapján 

2. felkéri a Polgármestert a véleményezési eljárás folytatására, a módosított 

véleményezési anyag egyeztető tárgyalásra történő meghívóval egyidejű megküldésére 

az államigazgatási szervek felé  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

13,  Előterjesztés az izbégi sportelep építési koncesszió útján történő hasznosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést, valamint a testületi ülés előtt a 

helyszíni bejárás tapasztalatait.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: nem derül ki számára az előterjesztésből, hogy a koncessziós kiírás a 

létesítmény kivitelezésére vonatkozik, vagy az üzemeltetésre is? Ha ez utóbbi, akkor előre 

kellene tisztázni, hogy miképpen történik a létesítmény hasznosítása, kik használhatják a 

pályát?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a koncesszió lényege, hogy a létesítményt egy meghatározott 

időre átengedem, annak fejében, hogy azt megépítik. Egyeztetéseket folytattak annak 

érdekében, hogy a most ott játszó csapatok – a baseball és a SZEFI – maradhatnak és 

használhatják az adott területet. Az újonnan kialakítandó területre az üzemeltetőnek üzleti 

tervében ki kell dolgozni a használhatósági részleteket ármeghatározással.  

 

Kun Csaba alpolgármester: a határozati javaslatban pontosítani kell, hogy nem a 

Közbeszerzési Munkacsoport, hanem a Képviselő-testület hozza meg az eljárást lezáró 

döntést. Elmondja még, hogy ha a koncessziós pályázatra nem érkezik értékelhető ajánlat, 

akkor majd később döntenek a hasznosításról. Most olyan partnert keresnek, aki a saját 

kockázatára, tőkét befektetve létrehoz műfüves pályákat, bekeríti, rendezi a területet – és 

hasznosíthassa úgy, hogy kitermelje a befektetéseit. A koncessziós szerződésben rögzítve 



 74 

lesz, hogy a jelenlegi két használónak a pálya felújítás után 5 évig a pályahasználatot 

biztosítani kell.  

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos: lehetséges az az eljárás, hogy a tárgyalás lezárása előtt dönthet  a 

testület, hogy lezárják az eljárást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot.  

 

Zakar Ágnes képviselő: pozitív volt a bejárás, előrevivő és támogatható az előterjesztés.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: tudomása szerint a SZE-FI-nek és a baseball csapat szerződésében is 

szerepel, hogy ha megindul a terület fejlesztése, akkor 1 hónapon belül felmondható a 

szerződést. Ezt jogilag is keretbe kell foglalni, hogy véletlenül se legyen ilyen lehetőség. 

Kérdése, hogy majd az új létesítményt is ugyanilyen pénzügyi feltételek mellett 

használhatják? 

 

Kun Csaba alpolgármester:  a baseball csapatot nem érinti, mert arra a területre nem 

vonatkozik a pályázati kiírás, a SZE-FI pedig nyáron és télen nem használja a pályát, azokban 

időkben lehet végezni munkálatokat. Az is felmerült lehetőségként, hogy a Dunakanyar SE-

vel kötnek egy megállapodást, hogy esetleg a meccseket ott tarthassák. A beruházási 

időpontokat rögzíteni fogják, amelyeket a beruházónak be kell tartania. Az 5 év letelte után – 

miután az új füves pálya a Kft tulajdonában lesz – az új pályára egy új szerződést fognak 

kötni, amely nem ezeket a feltételeket, de hasonló kedvező feltételeket fog biztosítani.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: megismétli a kérdését. 

 

Kun Csaba alpolgármester: megismétli a választ. 

 

Trenka István képviselő: örömét fejezi ki a fejlesztésért, de nagyon körültekintően kell 

eljárni. Az előterjesztés mellékletében szereplő fejlesztési javaslatok közül az épületek 

felújításával kapcsolatban – tudomása szerint 1 öltöző van a területen – , valamint a parkolók 

kialakításáról kérdez. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy nem egy, hanem több épület van a 

területen, azok felújítása szerepel a javaslatokban. A területen van egy utca kijelölve – 

amelyet a lakók lekerítette – ott lenne a parkoló kialakítva.  

 

Benkovits György képviselő: ebben a gazdasági helyzetben elutasítónak tartja a 

koncessziókat. 50 évre olyan lehetőségeiről mond le a város, amelyet nem szabad megtenni, 

ezért nem támogatja a koncesszióval kapcsolatos előterjesztéseket. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: véleménye szerint jó lenne megnézni, hogy a terület mellett lévő eladó 

területet – volt PEFÉM – hogyan lehetne hasznosítani. Miután nagy területről, nagy 

csarnokról van szó, fel kellene venni a kapcsolatot a tulajdonossal, hogy esetleg ebbe az 

elképzelésbe őt is bevonnánk. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az ötletet jónak tartja.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: Benkovits képviselő úrnak válaszolva elmondja, hogy a 

koncessziós eljárás az egyik legjobb lehetőség válság esetén és azon túl is. 
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Trenka István képviselő: a koncesszió veszélyeire hívja fel a figyelmet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a Jegyző Asszonyt, hogy a 3. ponthoz fogalmazza meg a 

módosítást. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: „3. A közbeszerzési tárgyalások lezárása előtt a Képviselő-testület 

elé kell hozni a tárgyalások eredményét és a Képviselő-testület döntése után zárhatóak le a 

közbeszerzési tárgyalások.” 

 

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

határozati javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1281   Száma: 09.09.10/13/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 19:07  

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 - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

311/2009. (IX. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 
 

1. a szentendrei 8503, 8504, 8505 helyrajzi számú izbégi sporttelep hasznosítására 

építési koncessziós közbeszerzési eljárást indít, melybe az 1. sz. melléklet szerinti 

elvárásokat szerepeltetni kell; 

2. az Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervébe az adott közbeszerzést felveszi; 

3. felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot a közbeszerzési eljárás lebonyolítására, és a 

Közbeszerzési Bizottságot az eljárást lezáró döntés meghozatalára. A közbeszerzési 

tárgyalások lezárása előtt a Képviselő-testület elé kell hozni a tárgyalások eredményét 

és a Képviselő-testület döntése után zárhatóak le a közbeszerzési tárgyalások; 

4. felkéri a Polgármestert a közbeszerzési eljárás nyertesével a közbeszerzési szerződés 

megkötésére, valamint az egyéb szükséges nyilatkozatok megtételére.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal, és 2009. december 31.  

 

 

14.  Előterjesztés az új köztemető koncesszió kiírásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést és tájékoztatást ad az eddigi 

tárgyalásokról.  

 

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

bizottság módosító javaslata, hogy a két fél közötti szerződés határozza meg az árakat, ne 

pedig a Képviselő-testület. Az egyéb módosító javaslatok megegyeznek a többi bizottság 

javaslatával. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a bizottságok módosító javaslatai beépítésre 

kerültek a szerződébe.  

 

Szegő András képviselő: nagyon fontos a temető megvalósítása, ezért támogatja a koncesszió 

mielőbbi lebonyolítását.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: javasolja végiggondolni, hogy érdemes-e a Képviselő-testületnek 

lemondani arról a jogáról, hogy az árakat meghatározza. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, hogy a bizottsági javaslatok közül melyek 

befogadhatók.  
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dr. Dóka Zsolt jogtanácsos: a temetkezési díjak meghatározásával kapcsolatban elmondja, 

hogy azt törvény határozza meg, hogy az önkormányzat alakítja ki annak díját. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a téma tekintetére vonatkozóan zárt ülést javasol. Szavazásra 

bocsátja a javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1282   Száma: 09.09.10/14/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 19:16  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93,75 83,33 

Nem 1 6,25 5,56 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 16 100.00 88,89 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   11,11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Nem - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 
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A Képviselő-testület 19.16 órától zárt ülésen folytatja a tanácskozást, melyről külön 

jegyzőkönyv készül.  

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 19.26 órakor a nyílt ülést megnyitja. Jelenlévő képviselők 

száma 16 fő, az ülés határozatképes.  

 

 

15.  Előterjesztés az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló a többször 

 módosított 47/2000. (IX.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

módosításáról. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1284   Száma: 09.09.10/15/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 19:26 Zárt ülés 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100,00 88,89 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 16 100.00 88,89 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   11,11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 
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Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2009. (IX.21.)  Önk. sz. rendelete 

 

az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló, többször módosított 47/2000. 

(IX.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint 

a 66/1999. (VIII.13.) FVM rendelet 1. § alapján az építészeti és természeti értékek helyi 

védelméről szóló, többször módosított 47/2000. (IX.15.) Önk. sz. rendeletet (továbbiakban: 

R.) az alábbiak szerint módosítja. 

 

1. § 

 

(1)  A R. mellékletének „A. ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK” II. EGYEDI VÉDELEM 

részben, a védelem alól törölt 

 

- Anna u. 25. ingatlan helyrajzi száma 3053 hrsz-ra módosul. 

 

 

 

2. § 

 

(1)  A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2)   A 2006/123/EK irányelvvel nincsen ellentétes §-a. 

(3) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

  

 

Szentendre, 2009. szeptember 10. 

 

 

 Dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 



 80 

 

16.  Előterjesztés-módosítás a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 

 által támogatásban részesített (HÖF CÉDE 2009) II. Rákóczi Ferenc Általános 

 Iskola és Gimnázium vizesblokkjának felújításához szükséges saját forrás 

 kiegészítéséről a csökkentett támogatás következtében 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1285   Száma: 09.09.10/16/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 19:27 Zárt ülés 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100,00 88,89 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 16 100.00 88,89 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   11,11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

313/2009. (IX. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

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

meghirdetett a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak céljellegű 

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

Ferenc Általános Iskola és Gimnázium vizesblokkjának felújítására 

benyújtott pályázat forrásösszetételét módosítja az alábbiak szerint: 
 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

        adatok Ft-ban bruttó 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás 3 916 664 

Hitel 0 

Támogatásból igényelt összeg 6 500 000 

Egyéb támogatás (nevesítve) 0 

Egyéb forrás  0 

Összesen 10 416 664 

 

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

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

3. a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett a 

helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak céljellegű decentralizált 

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

Általános Iskola és Gimnázium vizesblokkjának felújítása című, KMRFT-

CÉDE-106/2009 kódjelű pályázatával kapcsolatosan a közbeszerzési 

értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű tevékenységekre irányuló 

közbeszerzési eljárást lefolytatja, 

4. felkéri a Polgármestert, hogy az 3. pont szerinti közbeszerzéseket az 

Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervébe vegye fel 

5. felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot a közbeszerzési eljárások 

lebonyolítására, a Közbeszerzési Bizottságot a közbeszerzési eljárásokat lezáró 

döntések meghozatalára, a Polgármestert a közbeszerzési szerződések 

aláírására 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 
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17.  Előterjesztés az óvodai férőhelyek bővítésének lehetőségeiről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

Radványi G. Levente képviselő: véleménye szerint a határozati javaslatban szereplő 

vizsgálat csak egy évre oldja meg a feladatot. Ha mostani óvodai férőhelyek bővítésével 

megoldják a gyerekek elhelyezését, akkor nincs értelme olyan feladatot vállalni, amely 

visszázs a szülők felé, kellemetlenséget jelent, ugyanakkor érdemi haszna nincs. Maradjon a 

szülő szuverén joga, hogy eldöntse gyermeke fejlettségét. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: válaszként elmondja, hogy az óvodavezetővel úgy ítélik meg, 

hogy nemcsak a mostani beiskolázásnál, hanem az elkövetkező években is megmaradna a 

jelenlegi létszám. Ez a „mozgás” azt indítaná el, hogy az 50-60 fő – aki sorba áll a bölcsődébe 

– be tudná vinni a gyermeket, és vissza tudna menni dolgozni. Jelenleg 80-90 fő visszatartásra 

kerül, így a bölcsődéből nem tudnak a gyerekek felkerülni a kiscsoportba. A gyes-gyed 

törvényi megváltozása miatt ez a szám folyamatosan emelkedni fog.  

 

Radványi G. Levente képviselő: elmondja, hogy ha csak ebben az évben jelent problémát a 

létszám, akkor ezt a határozati javaslatba bele kell írni. De ha a probléma folyamatos, akkor 

nincs műszaki és gazdasági racionalitása. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: igazat adva Radványi képviselő úrnak elmondja, hogy most 

tornyosult ugyan a probléma, de hogy valójában jövőre lesz igazán akut. Sajnos azt még nem 

látják, hogy a törvény adta lehetőségekkel milyen igény jelenik meg a „beóvodázásra”. 

Valamilyen módon muszáj elmozdítani az évek óta beállt visszatartási tendenciát. A mostani 

– egyszeri – vizsgálattal az első osztály felé szeretnék eltolni a létszámot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: áprilisban kértek engedélyt arra, hogy a 20 fős óvodai 

bővítést bölcsődei helyként használhassák, erre a mai napig nem érkezett válasz.  

 

Zakar Ágnes képviselő: két problémát kell megoldani – a gyes két évre csökkentése miatti 

bölcsődei elhelyezéseket, valamint azt, hogy 2010-től minden 3 évét betöltött gyermeket fel 

kell venni óvodába – ezért a határozati javaslat szerinti szakértői vizsgálatot jó megoldásnak 

tartja. A konténeróvodával kapcsolatban elmondja, hogy a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi 

Bizottság Csobánkán megtekintett egy ilyen létesítményt, melyet nagyon jó megoldásnak 

tartanak.   

 

Kun Csaba alpolgármester: ismerteti hogy a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság ülésén 

részt vett Szántosi Judit óvodavezető, aki tájékoztatást adott arról, hogy idén 9 tanköteles korú 

gyereket a Nevelési Tanácsadó véleménye ellenére 9 gyereket szülői kérésre – különböző 

indokok alapján – visszatartottak az óvodába, tehát nem a Nevelési Tanácsadó javaslatára. 

Erre fogalmaztak meg egy javaslatot, hogy lehetséges-e, hogy ezeknek a gyerekeknek egy 

adott óvodában kialakítanának egy speciális csoportot, ahol 4 órában foglalkoznának velük. 

Így ha a szülő nem akarja, hogy ebbe a speciális csoportba járjon a gyereke, akkor beíratja 

iskolába. Javasolja ennek a lehetőségének a megvizsgálását.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése a Jegyző Asszonyhoz, hogy ez a javaslat 

befogadható-e?  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: véleménye szerint nagyon meg kell fontolni a javaslatot, mert 

diszkriminatív jellege van. Kérdése, hogy a javasolt 4 órás foglalkoztatás mennyiben segít a 

létszámprobléma megoldásában?  

 

dr. Dragon Pál Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottsági ülésen az is 

elhangzott, hogy ezek a 6-7 éves gyerekek már nem valók a 4-5 éves gyerekek közé, ezért 

számukra egy más foglalkoztatás szükséges. Ez inkább pozitív diszkrimináció.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: abban érez támadási felületet, hogy kiemelik a gyerekeket a 

megszokott csoportjukból és egy másik óvoda teljesen új csoportjába gyűjtik össze őket. De 

ebben az esetben is a csoportlétszám minimumot biztosítani kell, mert különben nincs 

normatív finanszírozás.  

 

Zakar Ágnes képviselő: nem érti, hogy miért csak 9 gyerekről beszélnek, hiszen az 

előterjesztésben szereplő számok alapján 45 gyerekről van szó, mely már két csoport.  

 

Trenka István képviselő: ügyrendi hozzászólásában elmondja, hogy jobban elő kell készíteni 

az anyagot. Erre van még idő, miután csak jövőre tudják bevezetni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátjak, hogy a II. határozati javaslatról nem 

döntenek. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1286   Száma: 09.09.10/17/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 19:50 Zárt ülés 

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: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 
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Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

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 - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1287   Száma: 09.09.10/17/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 19:50 Zárt ülés 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93,33 77,77 

Nem 1 6,67 5,56 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 15 100.00 83,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   16,67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 
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Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Benkovits György Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

314/2009. (IX. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. támogatja, hogy a konténer elemek megvásárlásával a Vasvári Tagóvoda és a 

Püspökmajor lakótelepi Tagóvoda területén egy 17 fős és egy 22 fős konténeróvoda 

létesüljön; 

2. dönt az építési engedélyezési eljárás megindításáról és felhatalmazza a polgármestert 

az eljárás során szükséges nyilatkozatok megtételére; 

3. dönt a konténerek megvásárlására és telepítésére irányuló közbeszerzési eljárás 

megindításáról és a beszerzéssel az Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervét 

módosítja; 

4. felkéri a jegyzőt, hogy az 1-3. pontokban meghatározott döntések költségeit az 

Önkormányzat 2010. évi költségvetésének tervezésekor vegye figyelembe. 

 

Felelős:  1-3. pontokért: Polgármester 

 4. pontért: jegyző 

Határidő:  1. pont: 2010. augusztus 31. 

 2. pont: azonnal 

 3. pont: építési engedély beszerzését követően azonnal 

 4. pont: költségvetési koncepció készítése 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

315/2009. (IX. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tanköteles korú gyerekek óvodában 

való visszatartásának kérdésében nem döntött.  
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18.  Előterjesztés az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

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

javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1288   Száma: 09.09.10/19/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 19:50  

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: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

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 - 

Dicső Zoltán Távol - 

Kiss Károly Távol - 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

316/2009. (IX. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

I. 

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal alapító 

okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okirat  9. bekezdése új c) ponttal egészül ki: 

 

c) 2010. január 1-től hatályok szakfeladatok: 

841126 Önkormányzatok és többcélú kisebbségi társulások igazgatási tevékenysége 

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 

841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

842531 A polgári védelem ágazati feladatai 

841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

960302 Köztemető fenntartás és üzemeltetés 

841402 Közvilágítás 

813000 Zöldfelület kezelés 

421100 Útépítés 

522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

412000 Lakó- és nem lakó épületek építése 

682001 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841116 Települési kisebbségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841117  Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841192 Kiemelt önkormányzati rendezvények 

841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 

szolgáltatások 

842421  Közterület rendjének fenntartása 

854234 Szociális ösztöndíjak 

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, 

átrakása 

882111 Rendszeres szociális segély 

882112 Időskorúak járadéka 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

882115 Ápolási díj alanyi jogon 

882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
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882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119 Óvodáztatási támogatás 

882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 

882122 Átmeneti segély 

882123 Temetési segély 

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

882202 Közgyógyellátás 

882203 Köztemetés 

889935 Otthonteremtési támogatás 

889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 

890441 Közcélú foglalkoztatás 

890442 Közhasznú foglalkoztatás 

890443 Közmunka 

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 

949900 M.s.n. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

 

842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

 

2. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja a Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

II. 

 

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági Ellátó Szervezet alapító 

okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okirat 7. bekezdése kiegészül az alábbiakkal: 

 

2010. január 1-től hatályok szakfeladatok: 

 

552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

568920 Egyéb vendéglátás 

841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(1-4. évfolyamon) 
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852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(5-8. évfolyamon) 

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyamon) 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

855917 Középiskolai tanulószobai nevelés 

879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson 

889010 Bölcsődei ellátás 

889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások 

889922 Házi segítségnyújtás 

889921 Szociális étkeztetés 

881011 Idősek nappali ellátása 

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

 

2. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja a Gazdasági Ellátó Szervezet egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratát. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

III.  

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ alapító 

okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

Az alapító okirat 12. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

 

2010. január 1-től hatályok szakfeladatok: 

 

889921 Szociális étkeztetés 

889922 Házi segítségnyújtás 

881011 Idősek nappali ellátása 

879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson 

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

 

2. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja a  

Gondozási Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 
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IV.  

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde 

alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okirat 10/3.  pontja kiegészül az alábbi szöveggel: 

 

2010. január 1-től hatályok szakfeladatok: 

 

889010 Bölcsődei ellátás 

889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások 

 

2. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja a Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratát. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

V. 

 

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Város Önkormányzata 

Hivatásos Tűzoltósága alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

      

Az alapító okirat 6. pontja kiegészül az alábbi szöveggel: 

 

2010. január 1-től hatályok szakfeladatok: 

 

842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzetek elhárítása 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

 

2. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja a Szentendre Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 

 

19.   Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának …/2009. (…) Önk. rendelet a 

 gyermekek HPV elleni védőoltás költségeinek átvállalásáról – I. forduló 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 
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Szegő András képviselő: a rendelettervezet 1. § (2) bekezdésében a „kizárólag” szó helyett 

„csak” szó szerepeljen. A 3. §-ban két (6)-os bekezdés van – kéri ennek javítását – és 

ugyanebben a bekezdésben az „első oltást követően” helyett az első és második oltást 

követően” szerepeljen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a javaslatokat befogadja. Megemlíti, hogy a Pénzügyi, 

Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság javasolja kiemelni, hogy „csak 

szentendrei tartózkodási hellyel rendelkezők” szerepeljenek. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: elmondja, hogy a Képviselő-testület a helyi lakosokat 

szándékozott támogatni, erre készültek az előzetes számítások. Nem tudja pontosan 

megmondani, hogy mennyivel növeli a költségeket, ha kiterjesztik a tartózkodási hellyel 

rendelkezőkre is.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: véleménye szerint a bizottság javaslata éppen szűkíteni akarta 

a kört úgy, hogy nem elég hogy valaki be van jelentve, de életvitelszerűen itt is kell laknia.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: megjegyzi, hogy ez nagyon nehezen ellenőrizhető. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ennek ellenére befogadja a javaslatot. Egyéb hozzászólás nem 

lévén, szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1289   Száma: 09.09.10/20/0/A/KT 

Ideje: 2009 szeptember 10 19:54  

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: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

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

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2009. (IX.21.) Önk. sz.  

rendelete a gyermekek HPV elleni védőoltás költségeinek átvállalásáról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 

szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nőbarát 

város célkitűzéseivel összhangban, a kiskorú gyermekek védőoltás költségeinek átvállalásáról 

az alábbi rendeletet alkotja. 

 

I. rész 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

(1) E rendelet célja, hogy az egészségmegőrzés keretében, az önkéntesség és az egyéni 

felelősség hangsúlyozásával támogassa a Humán Papilloma Vírusok (a továbbiakban 

HPV) által okozott méhnyakrák megbetegedések elleni védekezést a kiskorú gyermekek 

egészségének megóvása érdekében. 

(2) A rendelet hatálya Szentendre Városban állandó lakóhellyel rendelkező, és 

életvitelszerűen is a törvényes képviselővel együttesen Szentendrén lakó, az adott évben 

13. életévüket betöltő leányokra terjed ki. Nem terjed ki arra, aki csak szentendrei 

tartózkodási hellyel rendelkezik. 

 

II. rész 

A HPV elleni védőoltás támogatásának feltételei 

 

2. § 

 

(1) Az adott évben 13. életévüket betöltő leányok humán papilloma vírus elleni 

védekezésének támogatásaként a védőoltás mindhárom vakcinája árának 100 %-át 

Szentendre Város Önkormányzata átvállalja természetbeni juttatásként. 

(2) Nem igényelhet támogatást az, akinek törvényes képviselője a védőoltás beadásához 

írásban nem járult hozzá, továbbá az sem, akinek beoltása orvosilag ellenjavalt. 

(3) Az oltás beadása iránt kérelmet, szülői beleegyező nyilatkozatot és a háziorvos által 

kiállított nyilatkozatot kell benyújtani Szentendre Város Polgármesteri Hivatalába, az 

adott év április 30-ig. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

(4) A kérelmeket a Polgármester bírálja el. 

 

Eljárási rendelkezések 

 

3. § 

 

(1) Az e rendeletben meghatározott támogatásokkal kapcsolatos első fokú hatásköreinek 

gyakorlását a Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át. 

(2) A támogatás pénzügyi fedezetét a költségvetési rendeletben külön előirányzatként kell 

szerepeltetni. 

(3) A támogatás megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített 

formanyomtatványon két példányban a törvényes képviselő jogosult zárt borítékban 

benyújtani a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy iktatójában, egyidejűleg 
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igazolva, hogy a gyermek az 1. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel, és csatolja a 

háziorvos védőoltásra tett javaslatát is.  

(4) A kérelem alapján az oltóanyag beszerzéséről és a háziorvoshoz történő eljuttatásáról 

Szentendre Város Önkormányzatának Egészségügyi Intézménye gondoskodik. Az 

oltóanyagok tárolásáról az ÁNTSZ Szentendrei Kistérségi Intézete gondoskodik. 

(5) A jogosultság fennállása esetén az oltássorozat mindhárom vakcináját a házi 

gyermekorvosok adják be. 

(6) Amennyiben a házi gyermekorvos nem szentendrei székhelyen rendel, úgy az 

oltóanyagot a szülőnek/törvényes képviselőnek kell az előírásoknak megfelelő módon 

az ÁNTSZ Szentendrei Kistérségi Intézete irodájából az orvoshoz eljuttatni. Az 

oltóanyag nem megfelelő szállításából, tárolásából eredő károsodásért a 

szülő/gondviselő felelős. Az ily módon károsodott oltóanyagot az Önkormányzat nem 

téríti meg. 

(7) Amennyiben az első és második oltást követően a szülő nem gondoskodik arról, hogy 

gyermeke a a harmadik oltást megkapja, úgy köteles a már megkapott oltások beszerzési 

árát az önkormányzatnak visszafizetni. A második és harmadik oltás elmulasztásának 

jogkövetkezményére a szülőt a polgármester a jogosultságot megállapító határozatban 

figyelmezteti. 

 

III. rész 

Záró rendelkezések 

 

4. § 

 

(1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) A HPV elleni oltás támogatására először 2009-ben kerül sor. 

 

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2009. szeptember 10. 

 

 

dr. Dietz Ferenc      dr. Molnár Ildikó  

     polgármester            jegyző 

 

 

 

 

20.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a helyi civil szervezetek 

 kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről és az egységes pályázati-támogatási 

 rendszerről szóló rendelet tervezetről I. forduló 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést és elmondja, hogy a 

frakcióegyeztetésen elhangzott módosító javaslatok befogadásra kerültek. Külön kitér Szegő 

András képviselő írásban tett javaslataira.  
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Szegő András képviselő: miután az anyag első fordulós tárgyalása van, kéri Képviselőtársait, 

hogy hasonló módon tegyék meg saját javaslataikat. Elmondja, hogy a frakcióegyeztetésen a 

visszahívás kérdésében, és a Nőtanács összehívásának kérdésében nem értettek egyet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elfogadja azt a megjegyzést, hogy „az országosan elismert 

hölgy” kifejezés nem megfelelő, ezért a pedagógusok által delegált kerül megfogalmazásra. A 

visszahívással kapcsolatban elmondja, hogy azt mindenképpen indokoltnak tartja, ha a küldött 

nem a szervezet álláspontját képviseli.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: az Idősügyi Tanácsban szerepelnek az egyházak képviselői. 

Véleménye szerint az egyházak nem csak az idősek kérdéseivel foglalkoznak. Javasolja 

megfontolni Szentendrei Egyházak Tanácsának létrehozását.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: beszéltek erről is. A javaslat az volt, hogy a civil szervezetek 

mellett különböző segítő műhelyek állnak fel, ezek egyike az Egyházügyi Műhely lenne. 

Azon még el lehet gondolkodni hogy ez műhely, vagy pedig egy teljesen független tanács 

legyen.  

 

Kun Csaba alpolgármester: a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság ülésén elhangzott 

javaslatát ismerteti: a rendelet-tervezet 3. számú mellékletének, A kerekasztal, a műhelyek és 

a civil tanácsadó testület című 4. része (3) bekezdésének 

 i) pontjában az idősügyi műhely helyett közösségfejlesztő műhely szerepeljen, valamint 

 egészüljön ki egy új j) ponttal: „j) egyházi műhely” megfogalmazással. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: alternatívaként szerepeljen, hogy műhely vagy tanács legyen 

és döntsenek róla.  Tájékoztat, hogy a javasolt módosításokkal kiegészített anyag elkészülte 

után fórumot tartanak a civil szervezetek részvételével abból a célból, hogy ők is elmondják 

észrevételeiket és javaslataikat.  

 

Zakar Ágnes képviselő: kérdése, hogy a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság által 

javasolt módosításokat befogadta-e Polgármester úr. Elhangzott az is, hogy a Polgármester úr 

ne legyen egyik tanácsnak sem az elnöke. Javasolja továbbá, hogy a Nőtanácsba képviseltesse 

magát a Nagycsaládosok Egyesületének képviselője is.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a bizottság által javasolt közösségfejlesztő műhely elnevezést 

befogadta, az egyházi műhely megfogalmazást pedig nyitva hagyja, hogy a későbbiekben 

döntsenek arról, hogy műhely vagy  tanács legyen. A második kérdésre válaszul elmondja, 

hogy befogadta azt a javaslatot is, hogy egyik tanácsnak sem lesz elnöke. A következő 

javaslatra ismerteti, hogy a nagycsaládosok szerepelnek a nevezett szervezetbe.  

 

Szalay Fruzsina képviselő: javasolja, hogy az Ifjúsági Tanácsba az ifjúsági szervezetek 

képviselőjét ne sorsolással válasszák ki, hanem több szervezet képviseltesse magát.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy az iskolákat is fiatalok fogják 

képviselni, tehát a tanács is fiatal lesz. A sorsolással kiválasztott személy kötelessége a többi 

civil szervezet álláspontját is képviselni.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: így 18 év alattiak lesznek az iskolák és intézmények képviselői. A 

fiatalság a fiatal felnőtteket is jelenti.  
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Kun Csaba alpolgármester: elmondja, hogy a most javasolt módosításokat  az anyagba 

foglalják, melyet feltesznek a honlapra, megküldenek a civil szervezeteknek, valamint 

fórumot tartanak róla. Ez után kerül majd sor a tárgyalás II. fordulójára.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb módosítási javaslat nem lévén, a napirendi pont 

tárgyalását lezárja.  

 

 

 

A Képviselő-testület 20.13 órától zárt ülésen folytatja a tanácskozást, melyről külön 

jegyzőkönyv készül.  

 

 

23.  Interpelláció, kérdés 

 

 

Szegő András képviselő kérdése:  

„Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Jegyző Asszony! 

 

Kérem, az alábbi kérdéseimre szíveskedjenek választ adni a képviselőtestületi ülésen: 

 

1.) Nemrégiben elköltöztem, és a hivatal ügyfélszolgálatán annak rendje-módja szerint 

bejelentettem a címváltozásomat, kiváltottam az új lakcímkártyát. Meglepetéssel tapasztaltam, 

hogy még ezután is érkezett részemre a hivataltól irat a régi címemre.  

Kérdezem, hogy a XXI. században, a számítógép korában nem oldható-e meg, hogy egy-egy 

lakcím (vagy egyéb adat) változását a hivatalban mindenhol átvezessék, ahol az illető 

személynek ügyei vannak? Szükséges-e, hogy az illető minden osztályon egyenként jelentse 

be a változást? 

 

2.) A hitelválsággal kapcsolatban jogszabály jelent meg, amely szerint az 

önkormányzatokat elővételi jog illeti meg az elárverezésre kerülő lakások esetében oly 

módon, hogy a benne lakó család a továbbiakban bérlakásként az önkormányzattól bérelhesse 

a lakást, ne kerüljön utcára.  

Kérdezem, hogy volt-e már ilyen eset Szentendrén, illetve van-e terve a városvezetésnek ilyen 

esetek kezelésére? 

Köszönöm válaszukat.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felolvassa a kérdésekre a választ: 

1./ „Amikor az Okmányiroda a lakcímkártyát kiadja, akkor a változás a központi személyi 

adat és lakcím-nyilvántartásba kerül bejegyzésre. Az Okmányiroda a megváltozott adatokat 

kizárólag az adatvédelmi szabályok betartásával (jogszabályban meghatározott személyeknek, 

kérelemre, a jogalap igazolásával) adhatja ki.  

Amennyiben a változás bejegyzését követően valamely hatóság hivatalos levelet kíván 

küldeni, akkor a központi nyilvántartás adatai alapján már a megváltozott címre fogja küldeni 

levelét. 

Amennyiben azonban a személy lakcíme valamely hatósági nyilvántartásban már szerepel, 

akkor ezen nyilvántartásokban szereplő adatának megváltozásakor – az adott nyilvántartásra 

vonatkozó külön jogszabályi előírások alapján – külön bejelentési kötelezettsége van. Így 
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például az állami vagy az önkormányzati adóhatóság vagy a cégbíróság felé külön be kell 

jelenteni az adatváltozást, de a földhivatali nyilvántartásban szereplő ingatlan-tulajdonosi 

vagy haszonélvezői lakcím adatot is célszerű módosíttatni, mert sok esetben ezen adat alapján 

keresi meg a hatóság az adott személyt. 

Ennek oka, hogy adatvédelmi okokból a nyilvántartások nem összekapcsolhatók, a 

nyilvántartást vezető hatóság automatikusan nem, csak jogszabályban meghatározott 

jogcímek alapján kérhet adatszolgáltatást a lakcím-nyilvántartásból (ami meg is történik, ha 

például egy levél „címzett ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza).” 

 

 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 

1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.), 2009. augusztus 21-én hatályba lépett 

módosítása alapján a lakóingatlan fekvése szerinti települési önkormányzatot a beköltözhető 

állapotban értékesítendő lakóingatlan bírósági és közigazgatási végrehajtási árverése, 

valamint nyilvános pályázati értékesítése során elővásárlási jog illeti meg. 

A települési önkormányzat az elővásárlási jogát akkor gyakorolhatja, ha az adós, 

zálogkötelezett kérelmet terjesztett elő a lakóingatlan bérleti jogának megszerzése iránt, és a 

települési önkormányzat írásban kötelezettséget vállalt arra, hogy a megvásárolt lakóingatlant 

a végrehajtási eljárás adósának vagy a zálogkötelezettnek az Ltv.-ben és az önkormányzat 

tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint 

elidegenítésükről szóló 23/2006. (VI. 15.) Önk. sz. rendeletében meghatározott feltételek 

szerint, határozatlan időre bérbe adja. 

 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) módosítása 

alapján az elővásárlásra jogosult települési önkormányzat elektronikus árverési rendszeren 

keresztül a Vht.-ben meghatározottak szerint vételi ajánlatot tehet.  

 

 

A Vagyongazdálkodási csoporthoz ez idáig ilyen tárgyú kérés, kérelem nem érkezett.  

Sem a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő testületének az önkormányzat vagyonáról 

és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 34/2003. (VI. 18.) 

Önk sz. rendeletében, sem az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 23/2006. (VI. 15.) Önk. sz. 

rendeletében nincs rendelkezés az elővásárlási jogról, ill. a fenti elővásárlási jogról történő 

döntésről, így a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény értelmében az 

elővásárlási jogról történő rendelkezés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  

A képviselő-testületnek döntenie kell, hogy kíván-e élni az elővásárlási jogával, vagy sem, 

illetve, hogy ha igen, akkor mennyi az a maximum összeg, amit az ingatlanért adni akar, 

tekintettel az árverési vételi ajánlatokra (licitekre).  

A Közgazdasági és Vagyon Iroda tájékoztatása alapján a költségvetésben előirányzat erre nem 

áll rendelkezésre.  

Amennyiben több ilyen kérelem érkezik hivatalunkhoz, megfontolandó a helyi rendeleteink 

módosítása.” 
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24.  Egyebek 

 

 

 

Szegő András képviselő: levelet kapott – mint többi képviselőtársa is – a Kistérségi 

Ipartestülettől a Pap-szigeti beruházással kapcsolatban, valamint a Mátyás király utca és 

környékének lakóitól a piac kitelepítésével kapcsolatban. Kérdése, hogy kapnak-e ezekre 

választ, illetve készülnek-e ezekről előterjesztések? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a piaccal kapcsolatban már korábban is küldtek levelet az 

üzemeltető Horváth úrnak, de ezek szerint nem volt hatása. Ígéretet tesz, hogy újabb levelet 

küldenek. Kérte továbbá dr. Gerendás Gábort – a Közigazgatási és Népjóléti Irodavezetőjét – 

hogy folytasson egyeztető tárgyalásokat a lakók képviselőjével és a piacot üzemeltető 

Horváth úrral a helyzet megoldására.   

A Kistérségi Ipartestület kérdésére – hogy a pap-szigeti projektet miért állítottuk le – válaszul 

elmondja, hogy a projekt nem lett leállítva, folyamatos egyeztetések, tárgyalások folynak. 

Szeretnének betekinteni Mészáros úr és az angol befektető között létrejövő szerződésbe, de 

erre még nem került sor – üzleti titokra való hivatkozással. Az ügy eddigi állása szerint még 

nincs olyan stádiumba, hogy foglalkozzanak vele. 

 

Kun Csaba alpolgármester: bizottsági ülésen ígéretet kaptak, hogy az összegek kitakarásával 

betekinthetnek a szerződésbe – titoktartás mellett.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kiegészítésként elmondja még, hogy Dragon József urat 

telefonon tájékoztatta. 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: következő Képviselő-testületi ülésre tájékoztatást kér arról, 

hogy hány közintézményen van kinn a magyar zászló és milyen állapotúak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: minden intézmény maga gondoskodik a zászlókról. Kéri a 

Jegyző Asszonyt, hogy intézkedjen.  

 

Zakar Ágnes képviselő: Weszelits András kérését tolmácsolja, hogy készül-e a város a H1N1 

vírus elleni védőoltással? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem, mert ez állami feladat. 

 

Zakar Ágnes képviselő: meghívja képviselőtársait a szeptember 22-én tartandó autómentes 

napra.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: a Boldogtanyáért Egyesület tájékoztatta, hogy a boldogtanyai 

erdőben több lakókonténert telepítettek, beköltöztek, körbekerítették, kutyákat tartanak, 

valamint állatok tartására alkalmas épületeket építettek. Ezzel kapcsolatban levelet küldtek a 

Polgármester úrnak is.   
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Egyéb hozzászólás nem lévén 20.32 órakor az ülést bezárja.  

 

 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

  dr. Dietz Ferenc    dr. Molnár Ildikó 

    polgármester           jegyző 

 

 

 

 

 

 


