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Szám: 8/2009. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2009. április 9-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel tartott  üléséről 

 

 

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

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

Hidegkuti Gergely, Horváth Győző, Kiss Károly, dr. Pázmány 

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

Tolonics Gyula, Trenka István, és Zakar Ágnes képviselők. 

 

 

Távol van:  Magyar Judit képviselő. 

 

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

  

Tanácskozási joggal 

jelen van az ülésen:   Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész, , Bartha Enikő törvényességi 

referens, dr.Dóka Zsolt jogtanácsos, dr. Gerendás Gábor irodavezető, 

Puhl Márta irodavezető, Szűcs Imréné irodavezető. 

 

 

Napirendi ponthoz tanácskozási joggal megjelentek: 

 

Előterjesztés a Szentendrei Óvodák játszóeszköz beszerzésének támogatásáról c. napirendi 

ponthoz: 

Szántosi Judit óvodavezető    

Komlós András  szülő  

Előterjesztés a VSZ Zrt. Felügyelő Bizottsága által a Képviselő-testület 11/2009. (I. 22.) Kt. 

sz. határozata alapján végzett vizsgálatról c. napirendi ponthoz: 

Horváth Gusztáv  

Előterjesztés a VSZ Zrt. Felügyelő Bizottsága által a Képviselő-testület 11/2009. (I. 22.) Kt. 

sz. határozata alapján végzett vizsgálatról. 

Előterjesztés az EMFESZ-szel kötött földgáz kereskedelmi  szerződés felmondásának 

utólagos jóváhagyásáról. 

Házi komposztálási programról. 

Előterjesztés a háztól történő szelektív hulladékgyűjtés kísérleti indításának programja.  

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2009-2013. évi üzleti tervének elfogadásáról c. 

napirendi pontokoz: 
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Horváth József Vezérigazgató  

Unterberger Tibor FB Elnök  

      

„Funkcióbővítő rehabilitáció” - KMOP-2007-5.2.1/B - projekt kapcsán felállítandó építész 

iroda létrehozásáról c. napirendi ponthoz: 

Bornemisza Miklós Pro Szentendre Kft ügyvezetője    

Előterjesztés a Szentendre városa által 2007. év végén kibocsátott kötvényből származó 

források felhasználására irányuló döntések előkészítéséről c. napirendi ponthoz: 

Koltay Zsolt szakértő  

Előterjesztés a 2009. éves összesített Közbeszerzési Terv, valamint a 2009. április 13-től 

hatályos Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról c. napirendi ponthoz: 

Bornemisza Miklós Pro Szentendre Kft ügyvezetője  

Szentendre Város helyi természetvédelemre javasolt területeinek felülvizsgálatáról c. 

napirendi ponthoz: 

Takács Eszter tervező   

Dukai Krisztina Élőtáj Egyesület  

Szentendre Város Településrendezési Terve felülvizsgálatáról Véleményezési anyag 

elfogadása I. forduló c. napirendi ponthoz: 

Takács Eszter Tervező  

dr. Dietz Ferenc polgármester:  15.10 órakor köszönti a megjelenteket és a Képviselő-testület 

ülését megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő, távol van Magyar 

Judit képviselő.  

Ismerteti a sürgősségi előterjesztéseket:  

1. Sürgősségi indítvány a Pro Bono Dente Fogszakorvosi és Szolgáltató Kft. pályázatához 

támogató nyilatkozat kiadásáról 

2. Sürgősségi indítvány a Szentendrei Városfejlesztési Kht-ról 

3. Sürgősségi indítvány szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve 

lemondásáról 

4. Sürgősségi indítvány a 2009. évi polgármesteri keret terhére benyújtott I. negyedévi 

támogatási igényekről 

5. Sürgősségi indítvány felterjesztési jog gyakorlásáról a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. 

állami tulajdonú üzletrészének az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek Zrt. 

Vagyonkezelésébe adásával kapcsolatban 

6. Sürgősségi indítvány az Új Művésztelep tetőfelújításához való hozzájárulásról 

7. Sürgősségi indítvány Szentendrei Sportcélú Kft-ről 

8. Sürgősségi indítvány a SZEI beruházásról  
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Miután az anyagok most kerültek kiosztásra javasolja, hogy tartsanak 5 perc szünetet az 

elolvasásra. 

 

 

Zakar Ágnes képviselő: ügyrendi javaslata, hogy a sürgősségi napirendi pontok tárgyalása előtt 

az Óvodák játszóeszköz beszerzésének támogatásáról szóló előterjesztés megtárgyalásával 

kezdjék az ülést, miután több meghívott érkezett a tanácskozásra.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  támogatja a javaslatot, szavaztatni fog róla. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: ismerteti, hogy a János, György és Jobbágy utca lakói tiltakozó levelet 

juttattak el hozzá a forgalmi rend változás miatt. Ismertette velük hogy a folyamat hogyan zajlott, 

lakossági fórum is volt az ügyben, amelyre ő maga személyesen dobta be a meghívókat a lakások 

postaládájába. Azt kérték, tartsanak ismét lakossági fórumot, hogy kompromisszumra jussanak, 

ne legyen per belőle.  

Megköszöni képviselőtársainak Vasúti-villasori óvodával kapcsolatos támogató döntését, 

amellyel kapcsolatban a református lelkipásztor köszönőlevelet írt, melyet az ülés előtt kiosztott.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  felhívja a figyelmet, hogy az SZMSZ szerint az Egyebekben 

kellett volna a téma miatt szót kérni. A lakossági fórumra természetesen lehetőség van, melyen a 

Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság és a Közlekedési Munkacsoport 

tagjai is legyenek jelen. Megköszöni a Református Egyházközség köszönő levelét.  

 

Radványi G. Levente képviselő: megjegyzi, hogy a SZEI-vel kapcsolatos sürgősségi indítványt 

még nem kapták meg. Egyébként is kevésnek tartja az 5 perc szünetet a sürgősségi indítványok 

elolvasására, ezért javasolja, hogy azokat a rendes napirendi pontok után tárgyalják meg.  

A 4. sürgősségi indítvánnyal kapcsolatban kérdezi, hogy az SZMSZ előírja-e, hogy a 

Polgármester úr beszámoljon arról, hogy a polgármesteri keretét mire használta fel?  Amennyiben 

nem, javasolja ne vegyék napirendre.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  szavaztatni fog arról, hogy a sürgősségi előterjesztéseket a 

rendes napirendi pontok után tárgyalják. A polgármesteri beszámolóval kapcsolatban megadja a 

szót a Jegyző Asszonynak. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a költségvetés módosításához kapcsolódva szerették volna behozni az 

ülésre a jelzett beszámolót, de mivel a mai ülésen nem szerepel ilye napirendi pont, ezért került 

külön előterjesztésként a testület elé.  

 

Kun Csaba alpolgármester: kéri, hogy a kötvénnyel kapcsolatos napirendi pontot ½ 5-kor 

tárgyalják, a 20-as és a 21-es napirendi pontot pedig 5 órakor, mert akkor érkeznek meg  a 

tanácskozási joggal meghívottak, akik jelenléte szükséges az érdemi tárgyaláshoz.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  befogadja az Alpolgármester javaslatát.  

 

Zakar Ágnes képviselő: Fülöp képviselő úrtól kérdezi, hogy miután ő maga hívja össze a 

forgalmi renddel kapcsolatos fórumot, miért tartozik az a testületre?  
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dr. Dietz Ferenc polgármester:  lakossági kérést továbbított a testület felé a Képviselő úr, de nem 

az Egyebekben, hanem napirendi pontok előtt. Bizottság fog a kérdéskörben dönteni.  

 

Zakar Ágnes képviselő: ezen túl ő is fog ilyeneket továbbítani.  

 

Trenka István képviselő: javasolja, hogy az ÖKO Programmal kapcsolatos napirendi pontokat 

egyben tárgyalják.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  befogadja a javaslatot.  

 

Kun Csaba alpolgármester: egybe lehet tárgyalni, de külön határozatot kell hozni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  természetesen, külön határozattal döntsenek az egyes témákról. 

Szavazásra bocsátja az 1. sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 869   Száma: 09.04.09/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 15:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 
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Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  szavazásra bocsátja az 2. sürgősségi indítvány napirendre 

vételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 870   Száma: 09.04.09/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 15:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester:  szavazásra bocsátja az 3. sürgősségi indítvány napirendre 

vételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 871   Száma: 09.04.09/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 15:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  szavazásra bocsátja az 4. sürgősségi indítvány napirendre 

vételét.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 872   Száma: 09.04.09/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 15:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 88.24 83.33 

Nem 2 11.76 11.11 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  szavazásra bocsátja az 5. sürgősségi indítvány napirendre 

vételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 873   Száma: 09.04.09/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 15:26  
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Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  szavazásra bocsátja az 6. sürgősségi indítvány napirendre 

vételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 874   Száma: 09.04.09/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 15:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 94.12 88.88 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 5.88 5.56 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  szavazásra bocsátja az 7. sürgősségi indítvány napirendre 

vételét.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 875   Száma: 09.04.09/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 15:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  szavazásra bocsátja azt a módosító javaslatot, hogy a 

beszámolók után az 1. napirendi pont kerül megtárgyalásra, majd ½ 5-kor a kötvénnyel 

kapcsolatos napirendi pont, ez után a természetvédelemre javasolt területek felülvizsgálatáról 

szóló majd a HÉSZ felülvizsgálatáról szóló napirendi pont, valamint azt, hogy a sürgősségi 

indítványok a rendes napirendi pontok után kerüljenek megtárgyalásra.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 876   Száma: 09.04.09/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 15:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  az elmondottak alapján szavazásra bocsátja a napirend 

elfogadását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 877   Száma: 09.04.09/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 15:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 
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Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a közben kiosztott 8. sürgősségi indítvány 

napirendre vételét, mely a SZEI beruházásról szól.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 878   Száma: 09.04.09/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 15:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 
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Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

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

napirendre vette. 

 

 

 
N A P I R E N D  

 
 

 Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb  

eseményekről 

 

 

 Tájékoztató a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 

Többcélú Kistérségi Társulás két ülése között eltelt 

legfontosabb eseményekről és döntésekről 

 

 

 Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról 

 

 

 Beszámoló átruházott hatáskörben tett intézkedésekről 

 

 

1.  Előterjesztés a Szentendrei óvodák játszóeszköz 

beszerzésének támogatásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

2.  Előterjesztés a szentendrei oktatási intézmények 

felújításáról beruházásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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3.  Előterjesztés pályázat beadására a Jövővár Pályázat 2009 

kiírásra Szentendre, Templomdombi Általános Iskola 

homlokzat-felújítása céljából 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

4.  Előterjesztés a VSZ Zrt. Felügyelő Bizottsága által a 

Képviselő-testület 11/2009. (I. 22.) Kt. sz. határozata 

alapján végzett vizsgálatról 

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

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

5.  
Előterjesztés az EMFESZ-szel kötött földgáz kereskedelmi  

szerződés felmondásának utólagos jóváhagyásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

6.  Előterjesztés a házi komposztálási programról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

7.  Előterjesztés a háztól történő szelektív hulladékgyűjtés 

kísérleti indításának programjáról  

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

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

elfogadásáról 

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

rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

9.  Előterjesztés a Pap-szigeti strandfürdő és parkoló     

üzemeltetéséről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

10. Előterjesztés a régi déli vízbázis kiváltásáról 

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

rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

11. 
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának 

tulajdonában lévő bérlakások helyzetéről 

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

rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

12. Előterjesztés „Funkcióbővítő rehabilitáció” - KMOP-2007-

5.2.1/B - projekt kapcsán felállítandó építész iroda 

létrehozásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

13/a Előterjesztés a Szentendre, Kondor Béla u. 11. társasház 

által benyújtott ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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pályázatának támogatására 

 

 

13/b. Előterjesztés a Szentendre, Radnóti u. 6. Társasházi 

Közösség által benyújtott ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-

M) pályázatának támogatására 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

13/c. Előterjesztés a Szentendre, Radnóti Miklós u. 11. 

Társasházi Közösség által benyújtott ÖKO Program (LFP-

2008-LA-9-M) pályázatának támogatására 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

16. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2008. évi 

költségvetésének végrehajtásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

17. Beszámoló a belső ellenőrzés 2008. évi tapasztalatairól 

 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

 

18. Előterjesztés a Szentendre városa által 2007 év végén 

kibocsátott kötvényből származó források felhasználására 

irányuló döntések előkészítéséről 

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

rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

19. Előterjesztés a 2009. éves összesített Közbeszerzési Terv, 

valamint a 2009. április 13-tól hatályos Közbeszerzési 

Szabályzat elfogadására  

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

20. Előterjesztés Szentendre Város helyi természetvédelemre 

javasolt területeinek felülvizsgálatáról 

I. forduló 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

21. Előterjesztés Szentendre Város Településrendezési Tervei 

felülvizsgálatáról  

Véleményezési anyag elfogadása I. forduló 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

22. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. 

(IX.10.) Önk. sz. rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) 

módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

23. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata 

közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

24. Előterjesztés a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi 

IV. törvény módosításáról szóló  kezdeményezés 

támogatásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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 25. Előterjesztés elvi hozzájárulás a 2012. .évi Mezei futó 

Európa Bajnokság Szentendre területén történő 

megrendezése ügyében 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

26.  Sürgősségi indítvány a Pro Bono Dente Fogszakorvosi és 

Szolgáltató Kft. pályázatához támogató nyilatkozat 

kiadásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

27.  Sürgősségi indítvány a Szentendrei Városfejlesztési Kht-ról dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

28. Sürgősségi indítvány szentendrei ingatlanok elővásárlási 

jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

29. Sürgősségi indítvány a 2009. évi polgármesteri keret terhére 

benyújtott I. negyedévi támogatási igényekről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

30. Sürgősségi indítvány felterjesztési jog gyakorlásáról a Duna 

Menti Regionális Vízmű Zrt. állami tulajdonú üzletrészének 

az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek Zrt. 

Vagyonkezelésébe adásával kapcsolatban 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Sürgősségi indítvány dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 26. Interpelláció, kérdés 

 

 

 27 Egyebek 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

Tájékoztató a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás 

két ülése között eltelt legfontosabb eseményekről és döntésekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc DPÖTKTE elnöke 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

Szegő András képviselő: tájékoztatást kér a Barackos és Egres út felújításával kapcsolatos 

egyeztetésről, a Firenze Cipőbolt bérletével kapcsolatos egyeztetésről és a Caprice vezetőjével 

folytatott megbeszélésről.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Barackos és Egres út felújításával kapcsolatban közbeszerzés 

van folyamatban, a Caprice vezetőivel a lejárandó bérleti szerződésről folytatott megbeszélést. A 

Firenze Cipőbolttal kapcsolatban az Alpolgármester úr ad tájékoztatást.  
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Kun Csaba alpolgármester: elmondja, hogy az ingatlan minden helyisége kiürítésre került, 

egyedül a Firenze Cipőbolt nem. A peresítés előtt próbáltak megegyezést kezdeményezni, mert a 

boltnak a kiürítéssel kapcsolatban kárigénye van, illetve nem fizetik a bérleti díjat sem.  

 

Benkovits György képviselő: kérdezi, hogy a Skanzenben kialakított vasút kapcsán felkészült-e 

az Önkormányzat a forgalmi rend megváltozására? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az elmúlt évek tapasztalatai alapján eddig is voltak problémák a 

rendezvények időszakaiban a parkolással. A problémát már többször jelezték a Skanzen 

igazgatójának, aki megoldást ígért.  

 

Zakar Ágnes képviselő: kérdezi, hogy a Baptista Egyházzal történt óvodai elhelyezéssel 

kapcsolatban történet-e előrelépés, illetve az oktatási intézmény kialakításáról szóló megbeszélés 

milyen intézményt takar?  

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester: beszámol arról, hogy a Baptista Egyház levélben leírta, hogy 

fenntartják korábbi ajánlatukat. Az egyeztetést tovább folytatják, amelyet amikor olyan 

stádiumba kerül, a Képviselő-testület elé terjeszt. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén a következő tájékoztató tárgyalásával folytatják az ülést. Az 

oktatási intézmény kialakítása az ÉMI beruházás, melynek keretén belül egy vállalkozói park 

kerül kialakításra a korábbi ÉTI telep területén. Ezzel kapcsolatban folytatott tárgyalásokat a 

Szent István Egyetem rektorával és a hozzájuk csatlakozott Ybl Főiskola dékánjával. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, a napirendi pont tárgyalását lezárja.  

 

 

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

javaslat elfogadásáról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 879   Száma: 09.04.09/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 15:37  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 
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Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

100/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a  

 

I.  

 A  40/2009. (II. 12.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

  58/2009. (I. 22.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

 

II. 

 A  21/2009. (I. 22.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van. 

 Új határidő: 2009. áprilisi testületi ülés  

 

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

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be.  
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Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

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

átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2008. 12. 07. – 2009. 03. 07. közötti 

időszakban 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester.  

 

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

javaslat elfogadásáról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 880   Száma: 09.04.09/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 15:38  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

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

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

101/2009. (IV. 9.) 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 2008. 12. 07. – 2009. 03. 07. 

közötti időszakban szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörben tett 

intézkedésekről a 2009. január – március hónapban 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

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

javaslat elfogadásáról.  

 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 881   Száma: 09.04.09/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 15:38  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 



 21 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

102/2009. (IV. 9.) 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 átruházott 

hatáskörben 2009. január - március hónapban tett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 
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Beszámoló a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörben tett 

intézkedésekről 

Előadó: Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság 

 

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

javaslat elfogadásáról.  

Szavazás eredménye 

 

#: 882   Száma: 09.04.09/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 15:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

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

103/2009. (IV. 9.) 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 Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottságra 

átruházott hatáskörben a Városi Rendőrkapitányság éves munkája tárgyába tett intézkedésről  

szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

Beszámoló a Képviselő-testület által a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottságra 

átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2009. 02. 01. – 2009. 03. 01. közötti 

időszakban 

Előadó: Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság Elnöke 

 

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

javaslat elfogadásáról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 883   Száma: 09.04.09/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 15:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 



 24 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

104/2009. (IV. 9.) 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 Kulturális, Oktatás és 

Kisebbségi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről szóló beszámolót a 2009. 

02.01. – 2009. 03. 01. közötti időszakra elfogadja. 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

Beszámoló a Képviselő-testület által a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottságra – a 

2008. évi táborozási-, nemzetközi- és közművelődési tárgyú önkormányzati támogatások 

elszámolásáról, valamint a 2009. évi a Kulturális, Oktatási Alapba elkülönített előirányzat 

pályázatainak kiírásáról – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről 

Előadó: Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság 

 

 

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

javaslat elfogadásáról.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 884   Száma: 09.04.09/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 15:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Távol 

 

 

 

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

105/2009. (IV. 9.) 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 Kulturális, Oktatási és 

Kisebbségi Bizottságra – a 2008. évi táborozási-, nemzetközi- és közművelődési tárgyú 

önkormányzati támogatásokról – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2008. évi pályázati 

elszámolásokról, valamint a 2009. évi a Kulturális- és Oktatási Alapban elkülönített előirányzat 

pályázatainak kiírásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

Beszámoló a Képviselő-testület által a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságra – a 2008. 

évi városi sportversenyek megrendezése, valamint a sportegyesületek, diáksport-

egyesületek támogatása tárgyú önkormányzati támogatások elszámolásáról, valamint a 

2009. évi a Sport Alapban elkülönített előirányzat pályázatainak kiírásáról – átruházott 

hatáskörben tett intézkedésekről 

Előadó: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 

 

 

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

javaslat elfogadásáról.  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 885   Száma: 09.04.09/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 15:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 
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Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

     

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

106/2009. (IV. 9.) 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 Szociális, Egészségügyi és 

Sport Bizottságra – a 2008. évi tárgyú sportversenyek megrendezésére, valamint a 

sportegyesületek, diáksport-egyesületek támogatására c. önkormányzati támogatásokról – 

átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2008. évi pályázati elszámolásokról, valamint a 

2009. évi, a Sport Alapban elkülönített előirányzat pályázatainak kiírásáról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 
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Beszámoló a Képviselő-testület által a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi 

Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

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

javaslat elfogadásáról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 886   Száma: 09.04.09/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 15:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

107/2009. (IV. 9.) 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 Városüzemeltetési, 

Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörben a Hivatásos Önkormányzati 

Tűzoltóság éves teljesítménykövetelményei elfogadásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

1.  Előterjesztés a Szentendrei óvodák játszóeszköz beszerzésének támogatásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: beszámol az egyeztetésekről, melyet a szülőkkel és a  

képviselőkkel folytattak le.  

 

Zakar Ágnes Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke: elmondja, hogy a bizottság 

támogatja az előterjesztésben foglaltakat. Megköszöni az Alpolgármester úrnak, hogy az 

egyeztetések megvalósulhattak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: pozitív a szülők összefogása, de megemlíti, hogy két 

jótékonysági rendezvény is volt a városban, amelyből komoly bevétel származik. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: megköszöni a szülőknek, hogy az önkormányzati feladatokat átvállalják 

és olyan állapotba hozzák az óvodákat, mint amilyenbe vannak. Lefényképezte az összes 

óvodaudvart.  A fotókon látszik, hogy az összes játszóeszköz szülői adományból származik, 

egyetlenegy önkormányzati beszerzésű játszóeszköz sincs az óvodákban. Az előterjesztésben 

szereplő felosztást elfogadja, hiszen a nullához képest ez már előrelépés, de bízik abban, hogy az 

500 EFt-os játszóeszköz beszerzési alap csak átmeneti és a Képviselő-testület módosítani fog 

javaslatán, hiszen közös felelősségük, hogy az önkormányzat kötelező feladatát ellássa.  

  

Zakar Ágnes képviselő: elmondja, hogy már az előző ciklusban is harcolt azért, hogy az 

óvodákra több pénz jusson. Nemcsak szülői kezdeményezés volt a játszóeszköz beszerzés, hanem 

több bált  és egyéb gyűjtést is szerveztek. A régi játékokat az eu-s normák miatt kellett lebontani, 
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de ezek is már – 30 évvel ezelőtt is – szülői adományokból kerültek az óvodákba. Természetesen 

jó lenne többet adni az óvodáknak, de már ez a mostani kezdeményezés is nagy előrelépés.  

 

Kun Csaba alpolgármester: az előzetes megbeszélések alapján létrejött egy konszenzus, az 

előterjesztésbe foglalt javaslattal. Egyedül a Szivárvány óvoda szülői munkaközössége jelezte, 

hogy nem ért ezzel egyet. Az önkormányzat célja, hogy minden óvodát egyformán támogasson. 

Korábbi években is voltak támogatások, de ezek nem voltak átfogó koncepcionális elképzelések. 

Szeretnék a mostani kezdeményezést folytatni úgy, hogy az érintettekkel együtt döntik el, hogy 

melyik óvodára mennyi pénzt szánnak.  

 

Radványi G. Levente képviselő: az előterjesztés és annak kiegészítése is felidézi az előző 

testületi ülés döntését, melynek 2. pontját felolvassa: „felkéri a Polgármestert a társulásos 

formával kapcsolatos javaslat kidolgozására, valamint tegyen javaslatot az óvodák funkció-

kiegészítő javadalmazására.” 

Felhívja a figyelmet, hogy nem a határozat alapján készült a mostani előterjesztés. Ez esetben 

vegyék bele a mostani határozatba, hogy az előző ülés határozatát anulálja a testület.  

Köszöni a szülők aktivitását, hogy amit az önkormányzat nem tud megvalósítani, abban 

segítenek. Szerinte az előterjesztés táblázatai zavarosak, mert összemossa az adatokat. Javasolja, 

hogy most döntsenek arról, hogy a 2009-es költségvetés terhére különítsenek el annyi pénzt, hogy 

az óvodák megfeleljenek a törvényi előírásoknak. Tehát a játszóeszközök szabványosak 

legyenek, ezeknek történjen meg a szabványosítási felülvizsgálata, illetve biztosítsanak 50 

EFt/óvoda összeget a karbantartásra. Térjenek vissza az eredeti határozati javaslathoz, nézzék 

meg, hogy társulásos formában hogyan tudnának jobban együttműködni a fejlesztésekben. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy csak szabványos eszközök 

helyezhetők el az óvodákban, tehát a szabványosítás ezzel megvalósul. A társulásos formával 

kapcsolatos adókedvezmény pedig már az első tárgyalás alkalmával elvetették, hiszen a szülők 

sem tartják indokoltnak, hogy kétszeresen vegyenek igénybe adókedvezményt.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: ügyrendi hozzászólásában úgy ítéli meg, hogy eu-s 

választássokkal összefüggő kampány zajlik a tanácskozás kapcsán, mely számára nem 

elfogadható. Kéri, hogy maradjanak a szakmai kérdések vitájánál, mert sok beszédből nem lesz 

játszóeszköz. Javasolja, zárják le a vitát.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 887   Száma: 09.04.09/1/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 16:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 64.71 61.11 



 31 

Nem 2 11.76 11.11 

Tartózkodik 4 23.53 22.22 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Benkovits György képviselő úrnak. 

 

Benkovits György képviselő: elmondja, hogy a városban megváltoztak a társadalmi 

segítségnyújtás forrásai. Az előző rendszerben a gyárak, kisiparosok adtak támogatást, társadalmi 

munkát ajánlottak fel – ezek megszűntek. Most a gyerekek érdekében a városlakók szívesebben 

vállalnak segítségnyújtást. Ezzel az új forrással komolyabban kellene foglalkozni, már a célok 

tervezésénél. 

 

Radványi G. Levente képviselő: ügyrendben kér szót. Bár döntöttek a vita lezárásáról, kéri 

hallgassa meg  a testület a szülők képviselőjét is.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: csak a képviselők vitáját zárta le a testület. Szavazásra bocsátja 

az ügyrendi javaslatot.   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 888   Száma: 09.04.09/1/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 16:04  
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Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 94.12 88.88 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 5.88 5.56 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a szülők képviselőjének.  

 

Komlós András szülő: tájékoztat az elmúlt 1 hónap eseményeiről. Örömmel látja, hogy a 

kérésük átfordult egy olyan kéréssé, amely komplexen kezeli az óvodákba jelentkező 

problémákat.  Elmondja, hogy a Szivárvány óvodában akkora összeg jött össze, amelyből az 

óvodai játszóeszközök jelentős részét meg tudták valósítani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az óvoda vezetőjének.  

 

Szabóné Csuhai Erzsébet az Óvodai Intézmények helyettes vezetője: bemutatkozik a 

testületnek. Hiányolja, hogy a beadott szakértői jegyzékre nem kaptak intézkedési tervet. 

Szükségesnek tartaná egy középtávú intézkedési terv elkészítését, mely leosztja, hogy melyik 

évben melyik óvodát szeretnék támogatni illetve fejleszteni. Kéri, hogy továbbra is kísérjék 

figyelemmel az óvodák működését és támogassák azt.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni az óvodákban folyó magas szintű munkát. 

Elmondja, hogy pályázatokkal segítették eddig is az óvodák működését – ilyen volt az ovi-suli 

pályázat is.  

Kérdezi Radványi G. Levente képviselő úrtól, hogy a szabványosításra vonatkozó módosítását 

fenntartja-e? 

 

Radványi G. Levente képviselő: három módosító javaslata volt. Ahhoz, hogy a játszóeszközök 

szabványosak legyenek, szabványosítási felülvizsgálatot kell végezni. Kérdezi, pillanatnyilag 

egyetlen egy óvodában egyetlen játszóeszköz sincs? A meglévő játszóeszközök fenntartásához 

biztosítsanak a költségvetésben 50 EFt/tagóvodánként. Kéri, hogy döntsön az előző testületi 

határozat hatályon kívül helyezéséről.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a karbantartási összeg költségvetésbe történő bekerülését 

befogadja. A szabványosításról és a határoly kívül helyezésről a Jegyző Asszony fog nyilatkozni.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a jelenlegi helyzetet az eredményezte, hogy a szabványosítás 

megtörtént az óvodákban, és a nem szabványos eszközök elbontásra kerültek. Amik maradtak, 

azok pedig szabványosak, ezért ezt nem kell határozatba foglalni.  

 

Radványi G. Levente képviselő: visszavonja ezzel kapcsolatos javaslatát.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a korábbi határozat egy olyan formára hívta fel a Polgármester urat, 

ami az úgynevezett úttársulások mintájára, hozzájuttatható eszközöket biztosít erre a célra. Nem 

volt kitétel, hogy kötelező ezt társulásos rendelet formájában ezt megtenni. Az előterjesztés-

kiegészítésben ugyanaz az 50 %-os támogatási metódust követi, mint az úttársulásos forma. Erre 

a 2010-es költségvetés tervezésekor érdemes vizsgálatot végezni. A határozati javaslatban 

szereplő összeg pályázati formában ugyanazt a célt szolgálja. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Radványi képviselő úrtól, hogy fenntartja-e a hatályon 

kívül helyezésről szóló módosító indítványát.  

 

Radványi G. Levente képviselő: fenntartja:  

 

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

hatályon kívül helyezésről szavaztatni fog.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: módosító javaslata, hogy a Polgármester úr által befogadott karbantartási 

összeget az óvodák szabadon használhassák fel, hogy az a szülő, aki akár tárgyi dologgal, akár 

munkával tud segíteni – akkor ez az összeg az óvodánál maradhasson és azt másra 

felhasználhassák. Egy határozati javaslatba egy „C” változatot javasol, hogy a játszóeszköz 

beszerzési alap létrehozásánál az 1 MFt helyett 2 MFt szerepeljen, melynek különbözetét a 

belföldi kiküldetések, reprezentációs összegből biztosítanának.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavaztatni fog róla.  
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dr. Molnár Ildikó jegyző: „Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

az óvoda intézményei részére 50 EFt tagvodánkénti – kötöttség nélküli felhasználással, 

karbantartási, állagmegóvási összeget biztosít a 2009. évi költségvetés terhére és egyben felkéri a 

Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását terjessze a Képviselő-testület elé.”  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Radványi képviselő úrtól, hogy plusz 50 EFt-ot gondolt, 

mert egy ilyen összeg szerepel a költségvetésben.  

 

Radványi G. Levente képviselő: ne táblázat legyen, hanem önállóan szerepeljen az összeg.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ebben az esetben nem fogadja be, mert a táblázatban szerepel az 

összeg, ezért szavazásra bocsátja a javaslatot.  

 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: értelmezéssel kapcsolatos kérdést tesz fel a Képviselő úrnak. 

 

 

Radványi G. Levente képviselő mikrofonon kívül válaszol. Mikrofonon kívül egyeztetés folyik.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavaztatni fog Radványi képviselő úr javaslatáról. Kéri a Jegyző 

Asszonyt, hogy diktálja be az erre vonatkozó határozati javaslatot. Szavaztatni fog a 81/2009. 

(III.12.) Kt.sz. határozatának hatályon kívül helyezéséről. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: bediktálja a határozati javaslat módosítását: „… úgy dönt, hogy a 

81/2009. (III. 12). Kt. sz. határozatot hatályon kívül helyezi.”  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavaztatni fog Fülöp Zsolt képviselő úr javaslatáról is. 

Szavazásra bocsátja Radványi képviselő úr javaslatát az eu-s előírások és állagmegóvásról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 889   Száma: 09.04.09/1/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 16:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített 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 
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Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Trenka István Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

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

Szavazásra bocsátja a Képviselő-testület 81/2009.(III.12.) Kt. sz. határozatának hatályon kívül 

helyezését. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 890   Száma: 09.04.09/1/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 16:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 6 35.29 33.33 

Nem 1 5.88 5.56 

Tartózkodik 10 58.83 55.55 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 
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dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Nem - 

Benkovits György Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

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

fogadta el a javaslatot.  

Szavazásra bocsátja az összeg szabad felhasználásra vonatkozó módosító javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 891   Száma: 09.04.09/1/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 16:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 6 35.29 33.33 

Nem 1 5.88 5.56 

Tartózkodik 10 58.83 55.55 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Trenka István Igen - 
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Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

     

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

Szavazásra bocsátja a 2 MFt-ra vonatkozó javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 892   Száma: 09.04.09/1/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 16:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 29.41 27.78 

Nem 1 5.88 5.56 

Tartózkodik 11 64.71 61.10 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Trenka István Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 



 38 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

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

javaslatot. Szavazásra bocsátja, hogy a játszóeszköz alap 1 MFt  helyett 2 MFt-ban történő 

meghatározására vonatkozó javaslatot.   

 

Szavazás eredménye 

 

#: 893   Száma: 09.04.09/1/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 16:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 88.24 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 11.76 11.11 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja egyben a két határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 894   Száma: 09.04.09/1/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 16:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 94.12 88.88 

Nem 1 5.88 5.56 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

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

108/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. 7 millió Ft-ot biztosít az óvodai játszóeszközök pótlására, felújítására, a táblázat szerint: 
 
 Hold Villasor Szivárvány Püspökmajor Vasvári Bimbó Hétszínvirág Izbég 7.000.000. 

Ft-ból 

Eszköz 

normához 

1055000 205000 800000 560000   625000  3245000 

EU-s előírás     850000 600000  800000 2250000 

Állagmegóvás 50000 50000 50000 50000 50000 50000 100000 50000 450.000 

Egyéb 

karbantartás 

        1055000 

        Össz. 7000000 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetés tervezésénél vizsgálja meg az - 

úttársulás mintájára- óvodák játszóeszköz fejlesztéséről szóló alap létrehozásának lehetőségét. 

 

3. felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 10/2009. 

(II.18.) Önk. sz. rendelet módosítását a Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze be. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: 1 pont: azonnal  

   2. pont: 2010. évi költségvetés tervezése 

   3. pont: a képviselő-testület soron következő ülése 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

109/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. egyetért az Oktatási intézmények Játszóeszköz Beszerzési Alap létrehozásával és a pályázati 

rendjéről szóló szabályzatban foglaltakkal. 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában foglaltak figyelembe vételével a város 

2009. évi költségvetését módosítsa.  

3. Az Oktatási intézmények Játszóeszköz Beszerzési Alap részére 1.000.000 Ft-ot irányoz elő. 

 

 

Felelős: Polgármester,  

Határidő: 2009. májusi testületi ülés 
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A Képviselő-testület az előbbiekben történt szavazás alapján 5 perc szünetet tart.  
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szünet után megnyitja az ülést, jelenlévő képviselők száma 17 fő.  

 

 

2. Sürgősségi indítvány a Szentendre Város Önkormányzat Egészségügyi Intézményei 

beruházásáról 

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: az előterjesztésben szereplő parkolási megoldás helyett 

javasolja, hogy a Paprikabíró utcában kapjon az átépítés átmeneti idejére a SZEI 20 db 

parkolóhelyet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a Polgármester úr kifelejtette, hogy a 

Paprikabíró parkolóról van szó, pontos elszámolással.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a Jegyző Asszonyt, hogy fogalmazza meg a 7. pontba a 

módosítást. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: „… a Paprikabíró utcai parkolóban időbeli pontos elszámolással 20 db 

parkolóhelyet biztosítson a  Szentendre Város Önkormányzat  Egészségügyi Intézményei 

dolgozói részére”. 

 

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

javaslat elfogadásáról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 895   Száma: 09.04.09/2/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 16:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 86.67 72.22 
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Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 13.33 11.11 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

110/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete;  

1. a szentendrei 2409 helyrajzi számú területen az udvari parkoló és a földszintes „régi” 

épületrész területének a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 22-

23.§-ai alapján történő megelőző feltárása érdekében a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 45. § 

(4) bekezdésének b) pontja alapján a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságával a 

közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 40. §-a, illetve a 125. § (2) 

bekezdésének b) pontja alapján közösségi rezsimben lebonyolítandó, hirdetmény 

közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról dönt,  

2. a beszerzés pénzügyi fedezetét a kötvény terhére biztosítja, 

3. az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárást az Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési 

tervébe felveszi, 
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4. felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot a közbeszerzési eljárás lebonyolítására, a 

Közbeszerzési Bizottságot az eljárást lezáró döntés meghozatalára, a Polgármestert a 

közbeszerzési szerződés megkötésére, 

5. a „Szentendrei emelt szintű járóbeteg-szakellátó központ kialakítása” tárgyú beruházás 

ideiglenes közműellátás tervezése tárgyában hozzájárul ahhoz, hogy Szentendre Város 

Egészségügyi Intézményei a Polgármesteri Hivatal adminisztratív támogatásával a 

vonatkozó tervezési versenyeztetést elvégezze és a nyertessel a szerződést megkösse, a 

szerződéses ellenszolgáltatást a nyertes ajánlati ár mértékének megfelelő, de legfeljebb 

1.032.000 Ft bruttó összegben a 2008. évi költségvetés intézményi pénzmaradványának 

terhére az Intézmény részére fejlesztési célú pénzeszközként átadja, 

6. felkéri a Polgármestert a határozat 2. pontja szerinti döntésnek megfelelően a költségvetés 

módosításának Képviselő-testület elé terjesztésére, 

7. felkéri a Polgármestert és a Városi Szolgáltató Zrt. Vezérigazgatóját, hogy a Paprikabíró 

utcai parkolóban időbeli pontos elszámolással 20 db parkolóhelyet biztosítson a  

Szentendre Város Önkormányzat  Egészségügyi Intézményei dolgozói részére, az 

intézményvezető által megadott rendszámra,  az 5. pont szerinti beruházás időtartamára 

szóló,  Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város forgalmi és 

parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő 

behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV. 

13.) Önk. rendelete 7. § (10) bekezdésére is tekintettel az intézmény közelében lévő fizető 

parkolókban is ingyenes parkolást biztosítson, azzal, hogy elsősorban az intézmény 

közelében található nem fizető parkolókat kell erre a célra igénybe venni; 

8. a kivitelezéshez szükséges munkaterület biztosítása érdekében eszközölt ki- és 

visszaköltöztetési feladatokat és az egyéb beruházás-szervezési feladatokat az 

Önkormányzattal 2008. május 26-án kötött megbízási szerződés 1. pontja alapján a PRO 

Szentendre Kft. látja el, Szentendre Város Egészségügyi Intézményei folyamatos 

működésének biztosítása mellett.   

 

Határidő:  1-3., 5., 7-8. pont: azonnal  

  4. pont: 2009. május 15. 

  6. pont: a Képviselő-testület 2009. májusi ülése 

 

Felelős:  1., 2., 3., 4., 6. pont: Polgármester 

  5. pont:  Intézményvezető, Polgármester 

7. pont:  Polgármester és a Városi Szolgáltató Zrt. Vezérigazgatója 

  8. pont: PRO Szentendre Kft. ügyvezetője  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ügyrendi javaslata, hogy a „Funkcióbővítő rehabilitáció” – 

KMOP-2007-5.2.1/B – projekt kapcsán felállítandó építész iroda létrehozásáról szóló 

előterjesztés tárgyalásával folytassák az ülést. Kéri szavazzanak erről.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 896   Száma: 09.04.09/2/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 16:50  
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Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 94.12 88.88 

Nem 1 5.88 5.56 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

3. Előterjesztés „Funkcióbővítő rehabilitáció” - KMOP-2007-5.2.1/B - projekt kapcsán  

felállítandó építész iroda létrehozásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést. Több tervezővel folytattak 

egyeztetést, közülük Szuromi Imre úr vállalta a tervezőiroda felállítását. Elmondja, hogy a 

bizottságok azt javasolták, hogy a határozati javaslatban ne legyen nevesítve. 

 

Szegő András képviselő: kikkel folytattak még egyeztetéseket? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Puhl Antal építésszel és Golda Jánossal.  
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Bornemisza Miklós: ismerteti, hogy Szuromi Imre úr az önkormányzat szakemberei által 

kiválasztott tervező, amit tudomásul vesz és megnyugtatónak tart. A tervezési munkák akkora 

tételek, hogy közbeszerzési eljárást igényelnek. Ennek időtartama akár fél évet is igénybe venne. 

Augusztus 23-ig kell leadni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felé azokat az anyagokat, 

amelyekkel a bizonyos 900 millió forintot a város meg tudja pályázni és el tudja nyerni. Azért 

tartották célszerűnek a saját tervezőcsapat felállítását, mert ebben az esetben nem kell 

közbeszerzési eljárást lebonyolítani.  

 

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

határozati javaslat módosítására beterjesztett bizottsági határozatokról, amelyen Szuromi Imre 

nevének törlését javasolják. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 897   Száma: 09.04.09/3/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 16:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 47.06 44.44 

Nem 3 17.65 16.67 

Tartózkodik 6 35.29 33.33 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Nem - 

Benkovits György Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 
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Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

  

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

el. Szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 898   Száma: 09.04.09/3/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 16:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 94.12 88.88 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 5.88 5.56 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

111/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által támogatott „Funkcióbővítő rehabilitáció” - Pest 

megyei településközpontok fejlesztése– Integrált településfejlesztés Pest megyében 

KMOP-2007-5.2.1/B kódszámú, Szentendre történelmi városrészének funkcióbővítő 

rehabilitációja című pályázat kapcsán a 100 %-os tulajdonában álló Pro Szentendre Kft. 

keretein belül építész irodát állít fel, melynek vezetésével Szuromi Imrét bízza meg 

 

2. biztosítja a forrás összegét bruttó 51,6 millió Ft-ot a pályázatban elszámolható költségek 

terhére  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

4.  Előterjesztés a Szentendre városa által 2007 év végén kibocsátott kötvényből 

 származó források felhasználására irányuló döntések előkészítéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

Koltai Zsolt szakértő tanácskozási joggal részt vesz a napirendi pont tárgyalásán.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Koltai Zsolt úrnak.  

 

Koltai Zsolt szakértő: elmondja, hogy a benyújtott tanulmány egy olyan átfogó szakmai anyag, 

melyben egy olyan szabályrendszert javasolnak felállítani, ami a jelenleg szabadon álló 

pénzeszközök befektetéséhez szigorú szabályokat írna elő az Önkormányzat szervezeti 

működésében. Ennek egyik oka, hogy a válság miatt mind banki, mind gazdasági oldalról 

megnőtt a befektetési projektek előkészítésének időigénye, másrészt pedig mind az 

Önkormányzat munkatársainak, képviselőinek és a választópolgároknak megnyugtatóbb, ha a 

pénzösszeg kezelése előre rögzített szabályrendszer szerint történik. Leírták azokat az 

alternatívákat, melyek a Reiffeisennél rendelkezésre állnak. Előállítottak egy bankrendszeri 

limitjavaslatot illetve azon termékekre vonatkozó szabályrendszert, amelyekre a Reiffeisennél 

történt befektetéseket célszerűnek látnak végrehajtani, melyeket más bankoknál is lehet 

alkalmazni. A limitrendszerben szerepeltetett OTP esetében egy nagyobb limitet javasoltak 

megállapítani, mert a róluk keltett rossz híresztelések következtében a részvényeik árfolyamában 

ez megmutatkozott. A másik ilyen bank az MKB. Az Erste Bankról elterjedt egy Reiffeissennel 

való összeolvadás, mely adott esetben elég bonyolult folyamat lehet. Kitér még az elmúlt 4 

hétben történt – politikai és gazdasági - eseményekre, melyek igen erősen befolyásolták a 



 48 

devizapiacot. Az események lezajlása után az Önkormányzat részére egy soron kívüli anyagot 

fog összeállítani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, hogy a határozati javaslat 3. pontjában mit jelent a 

strukturált betéti konstrukcióknál az ésszerű választás? Jogilag nem tudja minősíteni az ésszerű 

kifejezést. 

 

Koltai Zsolt szakértő: csak árfolyamokra vonatkozik, melyek az elemzői vélemények szerint kis 

sávban mozognak. Például egy három hónapos időszakra csak ezt érdemes figyelembe venni. 

Nem tud más definíciót mondani.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: a kérdés úgy merülhet fel, hogy a különböző bankok esetében, 

melyik az az elemző, akinek a véleményét egzaktnak fogadják el?  

 

Koltai Zsolt szakértő: ezért javasolta, hogy három bank elemzőjét vegyék figyelembe és ebből 

alakítsanak ki egy konszenzust. Valamennyi bank valamennyi elemzője beépíti a saját 

elemzésébe a saját várakozásait, illetve a saját bankjának a pillanatnyi pozícióit és ennek az 

érdekeit. Addicionális kockázatot jelent, ha egy bankot választanak csak ki, hiszen annak 

elemzője igyekszik a piaci várakozásokat úgy befolyásolni, hogy az saját bankjára kedvező 

mozgásokat idézzen elő. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  az Önkormányzat jelenleg 4 bankkal áll kapcsolatban – 

Reiffeisen, Volksbank, K & H és OTP – melyek mindegyikétől beszerzik az elemzéseket. Tehát 

ha ezek szinkronban vannak, akkor mondhatjuk, hogy ésszerű. 

 

Koltai Zsolt szakértő: véleménye szerint elegendő három elemzés az ésszerű konszenzushoz.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a Jegyző Asszonyt, hogy az elhangzottak alapján fogalmazza 

át a határozati javaslat 3. pontját.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: az anyagból az derül ki, hogy befektetésekről beszélnek, a 

beruházásokról lemondtak. Hiányolja továbbá, hogy nem készült el az üzleti terv.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: célárfolyam megjelöléssel kapcsolatban kérdezi, hogy mi az 

Önkormányzat nyeresége? Kérdezi továbbá, hogy ha a Reiffeissennel megállapodnak, akkor az 

hogyan befolyásolja a 3 hónapos befektetéseket?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: összefoglalja a kérdéseket: 

- van-e valamelyik projektre részletes kidolgozás? 

- mi a tényleges elvárt nyereségünk? 

 

Koltai Zsolt szakértő: az eddig általa meghatározott célárfolyamok az együttműködés 

logikájából következnek. Az anyagban Stop Lost árfolyamok szerepelnek, mely azt jelenti, hogy 

a kötvény esetleges átváltásával az Önkormányzat egy nulla pozíciót elő tud idézni – nyilván ha 

ennél rosszabb árfolyamokon vannak, akkor beszélünk arról, hogy veszteség keletkezett az 

árfolyammozgás és a kamatnyereség együttes hatásaként. Ha ezeknél kedvezőbb árfolyamot 

tudunk elérni, akkor beszélünk nyereségről.  
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A lekötött betétekkel kapcsolatban elmondja, hogy ha a Reiffeissen Bank elfogad egy üzleti 

tervet, annak alapján a hitelszerződések megkötése és a lehívás 3 hónapnál hosszabb időt vesz 

igénybe. Tehát itt a befektetések újrakötésénél tudnak egy olyan befektetési stratégiát kialakítani, 

amellyel azt el tudják érni, hogy lehetőleg ne legyen kamatveszteség a lekötés időpontja és a 

lehívás időpontja között.  

Az üzletei tervek vonatkozásában februári tanulmányukban tettek egy javaslatsorozatot, melyben 

voltak konkrét javaslatok az időközi befektetésekre illetve, hogy milyen projekteket vizsgáljanak 

meg. Hogy ezekről melyikre adnak be tervet, azt nem az ő feladata elkészíteni. Ígéretet tesz, hogy 

a legközelebbi testületi ülésre egy újra működőképes üzleti tervcsomagot fog előterjeszteni. 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: az anyagban ez nem volt benne.  

 

Koltai Zsolt szakértő: a projektek még nincsenek abban a stádiumban, hogy a testület elé 

kerüljenek.  

 

Benkovits György képviselő: az osztrák bankok negyedéves jelentéseinek elemzésével 

foglalkozik. Mint felelős képviselőnek a legnehezebb időpontban kell döntenie. Abban kér a 

szakértőtől segítséget, hogy mennyire bátran merjen dönteni. Szerinte az elkövetkező időszakban 

indulnak olyan projektek, melyekhez pénzre lenne az Önkormányzatnak szüksége. Ilyen lesz a 

kerékpárút projekt, melyen a városnak érdemes lenne elindulnia.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy ez bonyolultabb kérdés, minthogy most a 

kötvény kapcsán tárgyaljanak róla.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: a 3. pont kiegészül egy mondattal: „Elemzői előrejelzéseket az 

OTP Banktól, a Reiffeisen Banktól, a Volksbanktól és a K & H Banktól kell beszerezni. 

Amennyiben a négy megjelölt  banki elemzésből legalább három 2 %-on belüli várható 

árfolyamszintet prognosztizál, úgy a kockázat ésszerűnek minősül.” 

 

Koltai Zsolt szakértő: korrekt megfogalmazás. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a módosítást. Kéri szavazzanak a határozati 

javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 899   Száma: 09.04.09/4/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 17:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 
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Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

112/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 
 

 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Tanácsadót, hogy a Raiffeisen 

Bank mellett más bankokat is versenyeztessen a betétek elhelyezése során és a legjobb 

ajánlatot tevő banknál helyezze azt el. Az óvadéki betét összegét meghaladó betétek 

esetében legalább 3 banki ajánlatot kell kérni azonos futamidőre és instrumentumra. Az 

egyes bankoknál egy időben elhelyezhető betétek maximális összegét (limit) az 1. sz. 

melléklet tartalmazza. Amennyiben valamely limittel rendelkező bank gazdálkodási 

helyzetéről megalapozott kedvezőtlen információk jutnak a Tanácsadó vagy az 

önkormányzat birtokába, akkor ezek alapján az adott bank limitét azonnali hatállyal fel 

kell függeszteni. (További betét nem helyezhető el nála. Lejáratkor a lejáró betétet vissza 

kell fizettetni.) A limit változásáról és annak okáról a következő Testületi ülésen 

tájékoztatást kell adni. 

2. Ha az önkormányzatnak egy adott időpontban több megfelelő limittel rendelkező banktól 

is van betéti ajánlata, akkor azokat a Tanácsadó által ajánlott módszertannal (ld. 1.1.b.) 
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pont) össze kell hasonlítani és a magasabb hozamot biztosító befektetést kell választani. 

Ha a magasabb hozamot biztosító bank rendelkezésre álló limitje alacsonyabb, mint a 

befektetendő összeg, akkor a szabad limit erejéig ennél a banknál kell betétet elhelyezni. 

A fennmaradó összeget a második legkedvezőbb ajánlattevőnél kell elhelyezni és így 

tovább, amíg a teljes összeg lekötésre nem kerül. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Tanácsadót, hogy a Raiffeisen 

Banknál, vagy más banknál elhelyezett betétek esetében az 1.2. pontban leírt vagy 

azokkal azonos tartalmú tőkegarantált strukturált betéti konstrukciókat alkalmazzon. Az 

óvadéki betét erejéig minden alkalommal betéti és strukturált betéti ajánlatot is kell kérni 

a Raiffeisen Banktól. Ha ésszerű kockázat mellett a strukturált betéti konstrukció a 

megfogalmazott 20%-os, vagy azt meghaladó többlethozamot kínál, úgy azt kell 

választani. Ésszerűnek minősül a kockázat, ha betét olyan referencia-árfolyamszint 

mellett kínál extra hozamot, mely a lekötéskori elemzői előrejelzések szerint várhatóan 

nem kerül elérésre/elérésre kerül – a konstrukció típusától függően. Elemzői 

előrejelzéseket az OTP Banktól, a Reiffeisen Banktól, a Volksbanktól és a K & H 

Banktól kell beszerezni. Amennyiben a négy megjelölt  banki elemzésből legalább három 

2 %-on belüli várható árfolyamszintet prognosztizál, úgy a kockázat ésszerűnek minősül. 

4. A Képviselőtestület a kötvény kibocsátásakor piacon jegyezett árfolyamokat és az 

időközben felhalmozott kamatkülönbözeteket figyelembe véve a következő időszakra az 

alábbi árfolyamszinteket jelöli ki abból a célból, hogy a Polgármester és a Tanácsadó 

javaslatára kezdeményezze a kötvény devizanemének váltását (EUR/CHF 

árfolyamkitettség megszüntetése érdekében), illetve árfolyam-fedezeti ügyletek kötését, 

ha a forint előre nem látható módon megerősödne.  

 Fedezeti szintek: CHF/HUF:  172 

   EUR/HUF: 286 

   EUR/CHF: 1,66 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   Koltai Zsolt tanácsadó, Polgármester 

 

 

5.  Előterjesztés Szentendre Város helyi természetvédelemre javasolt területeinek 

 felülvizsgálatáról I. forduló 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

Tanácskozási joggal az ülésteremben tartózkodik Takács Eszter a Renatur 2005 Bt képviselője 

és Dukai Krisztina az Élőtáj Egyesület képviselője. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy Renatur 2005 Bt-t kérték meg a természetvédelmi 

területek felülvizsgálatával és a beérkezett lakossági javaslatok felülvizsgálata is folyamatban 

van. Jelen esetben első fordulóban tárgyalják az előterjesztést. A következő tárgyalás előtt össze 

fognak hívni még egy lakossági fórumot, amelyre meghívják a készítőket is, hogy az 

álláspontjukat megvédhessék és elmondhassák indokaikat.  

 

Dukai Krisztina a Renatur 2005 Bt képviselője: várja a kérdéseket.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

Tolonics Gyula képviselő: a Zöld és élhető Szentendréért levelének részletét olvassa be, mely a 

másnapi ülésen tárgyalandó előterjesztéshez: „A napirendi pontokhoz küldünk a teljesség igénye 

nélkül 325 aláírást, mely a szentendrei és állandóan itt tartózkodó lakosok egy részének 

véleményét tükrözi a belvárostól a Püspökmajoron át egészen Izbégig. Sokan vannak, akik nem 

értenek egyet azzal, hogy városunk a zöldfelületű külterületek rovására terjeszkedjen. Ezért 

támogatjuk az előterjesztésben szereplő természetvédelemre javasolt területeket és elutasítunk 

minden fejlesztést, ami külterületi zöldfelület átminősítést irányoz elő.”  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: bízik abban, hogy a lakossági fórumon képviseltetik magukat és 

a szakértőkkel együtt megtárgyalhatják álláspontjukat.  

 

Trenka István képviselő: nagyon fontos a környezetvédelem, viszont az élhető város még 

fontosabb. Kéri, hogy ne korlátozzák a magáningatlanokat, melynek egyik oka a városlakók 

érzései, másik pedig a kártalanítási összegek, melyre a városnak nincs fedezete. A patakoknál az 

50 m védősáv megállapításánál is óvatosságra int.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: meg kell találni a helyes egyensúlyt a magántulajdon védelme és 

a természetvédelmi értékek között.  

 

Benkovits György képviselő: a véletlenek, kényszerek és a kompromisszumok alakítják a 

városfejlesztést. Ebben a kérdésben a képviselőket hibáztatja. Nagy probléma, hogy a város 

lakossága az utóbbi években ugrásszerűen megnőtt, főleg Pismányban. Az anyagban 

megfogalmazott prioritásokat és célokat javasolja a városfejlesztés programjába is beépíteni. 

Javasolja újragondolni a város jövőképét és a város idegenforgalmát is.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: az anyagot végigolvasva nagyon sok részével egyetért. Az ügy 

komolyságát veszélyeztetik viszont az aláíróívek, melyen nagyon sok nem helyi lakos szerepel.  

 

Dicső Zoltán képviselő: fontos a természetvédelem, de az anyagban szereplő javaslatokat 

túlzottnak tartja. Felmerül a kérdés, hogy nem gátolják-e ezzel Szentendre fejlődését? Példán 

keresztül illusztrálja a patakoknál az 50 m-es védősáv utólagos kijelölésének problémáját. A 

kérdésben kompromisszumos megoldást kell keresni.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: véleménye szerint lehet kompromisszumot kötni, de nagyon fontos a 

védősávok meghatározása.  

 

Kondacs Krisztián főkertész: az anyag egy egyeztető-anyag, melyet még lehet finomítani, lehet 

még véleményezni a lakosságnak és a képviselőknek is. Reményei szerint a következő fordulóra 

részletesen átbeszélve kompromisszumot lehet kialakítani.  

 

Dukai Krisztina: igyekeztek a legszigorúbb előírásokat megszabni, mert véleménye szerint ahol 

még beépítetlen területek vannak, ott ezek az előírások még megvalósíthatóak. Egyéb esetekben 

egyéni elbírálás alapján lehet dönteni.  
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Dicső Zoltán képviselő: nem azt mondta, hogy nem kell védőzóna a patakoknál, de 

mindenképpen egyeztetni kell, majd ezt a lakosokkal ismertetni kell.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: a korlátozások utólagos bevezetésének jogi problémáira hívja fel a 

figyelmet. Elmondja, hogy nagyon sok ilyen ingatlan van – kiemel egy példát – melyeket 

egyenként kell megvizsgálni. Fontosnak tartja a patakoknál védősáv kijelölését, de a patakok 

gondozására hívja fel a figyelmet. Kérdezi, hogy milyen lehetőségeket képzeltek el az állatok, 

növények védelmére. Felolvassa az előterjesztés ide vonatkozó bekezdését.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja, hogy most ne menjenek bele a részletekbe.  

 

Kondacs Krisztián főkertész: a felmérőnek az volt a feladata, hogy az ilyen jellegű védettségre 

tegyen javaslatot. Ez az elkészített anyagban szerepel.  

 

Dukai Krisztina: nem azt kellene a tulajdonosok felé közvetíteni, hogy ez plusz korlátozást, 

hanem azt, hogy ez plusz odafigyelést jelent.  

 

Dicső Zoltán képviselő: felhívja a figyelmet – már korábban is jelezte – hogy a patakok melletti 

telkeken jelentős túlépítkezések folynak. Ezeket is meg kell oldani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, hogy most ne menjenek bele ennyire a részletkérdésekbe.  

 

Szegő András képviselő: egyetért a már előzőekben kifejtett egyensúly – a természetvédelem és 

az ember közötti – ésszerű kialakításával.  

 

Benkovits György képviselő: az lenne a jó, ha minden képviselő megismerné a helyi értékeket, 

hogy felelősségteljesen tudjon dönteni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a legfontosabb az egyensúly megtalálása.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: ahhoz, hogy a következő fordulóra is fel tudjon készülni, kéri Dukay 

Krisztinát, hogy mondjon lehetőségeket arra, hogy hogyan tudják a környezetet és az értékeket 

védeni. (Lejárt az SUMSZ szerinti hozzászólási ideje, ezért a mikrofon kikapcsol) 

 

Dukay Krisztina: válaszában elmondja, hogy pontosan az ember védelme érdekében kell a 

természetet védeni – erre az ivóvízen keresztül a források védelmét emeli ki.  

 

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

határozati javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 900   Száma: 09.04.09/5/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 17:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 
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Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 94.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

113/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

Szentendre Város helyi természetvédelmi területeinek felülvizsgálata során az elkészült 

felülvizsgálati anyagot és a helyi természetvédelemről szóló rendelet- tervezetet az alábbi 

szempontok szerint készítse elő: 

 milyen hatással vannak  a védelemre javasolt területek a város fejlesztési területeire, 

milyen hatással vannak  a szabályozási tervben építési övezetbe sorolt területekre; 

 készüljön kimutatás az Önkormányzati és a magántulajdonú területekről; 

 készüljön kimutatás mely területek lettek korábban jogszerűen helyi védelem alá helyezve 

és mely területekre szükséges új eljárást lefolytatni. 
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Felelős: Polgármester 

Határidő: 2009. szeptemberi Képviselő-testületi ülés 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a képviselőket, hogy a témával kapcsolatos lakossági 

fórumra – melynek időpontját még nem tudja – minél többen jelenjenek meg és mondják el 

észrevételeiket. 

 

6.  Előterjesztés Szentendre Város Településrendezési Tervei felülvizsgálatáról  

 Véleményezési anyag elfogadása I. forduló 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

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

bizottság az I határozati javaslat b változatát javasolja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy még egy VIII. határozatot is kell hozni az 

EuroVelo kerékpárút kapcsán, mert az jelenleg a Duna mentén a gáton halad, de ez a jelenleg 

hatályos jogszabályok szerint nem megengedett, hanem egyvonalban lenne a bányatavakkal. 

Korábban ezzel kapcsolatban egyeztetéseket folytatott Szabó Imre környezetvédelmi miniszter 

úrral is, aki támogatná azt a javaslatot, hogy ha csak kerékpárok haladnak a gáton, akkor annak 

nincs semmi akadálya.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: elmondja, hogy a kerékpárút Budakalász és a Dera 

patak közötti szakaszáról van szó, mely nyomvonal a gáton van és itt nem akarják az engedélyt 

megadni. A másik lehetőség egy kis kerülővel lenne, a déli-vízbázis megkerülésével. A javaslat 

azt célozza, hogy mindkét alternatíva szerepeljen a szabályozásban. Felolvassa a határozati 

javaslat szövegét:  

 

„Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EURO VELO  kerékpárút Budakalász – 

Dera patak közötti szakaszát a felülvizsgálati anyagban mindkét nyomvonal alternatívával kéri  

szerepeltetni:  

1. hatályos szabályozási tervben szereplő, árvízvédelmi gáton haladó nyomvonal; 

2. Szentendre Déli Vízbázist megkerülő nyomvonal változat.” 

 

 

Zakar Ágnes képviselő: a Bükkös lakópark melletti még nem beépített területből az ingatlan 

tulajdonosa átadhatna az önkormányzat részére egy parkolásra alkalmas területet, mert az Izbégi 

Iskolában rendezvények alkalmával nem tudnak a szülők parkolni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: eredetileg sportcélra szánták a területet az iskolának, de erre nem 

volt igény. Egyeztetni fog a tulajdonossal a kérdésben.  
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Fülöp Zsolt képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a kerékpárút gáton történő elhelyezése nem 

újdonság. Érvként lehetne felsorolni – az állam által finanszírozott beruházásokat – Felső-Tisza 

vidéke, Szolnok és környéke, ahol a gátakon halad a kerékpárút.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: azokon a területeken nincsenek vízbázisok. A mostani 

szabályozás már nem engedi meg a két funkció egyszerre történő kialakítását. Példaként 

Dunabogdányt említi, ahol a csáposkutaknál vége van a kerékpárútnak.  

 

Horváth Győző képviselő: K-SP2 terület – amely a Püspökmajori lakótelepre vonatkozik – 

hasznosításával kapcsolatban kéri, hogy legyen erről lakossági fórum, amely dönt a kérdésekről.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: lesz lakossági fórum, de nem az fogja eldönteni a kérdéseket, 

hanem a Képviselő-testület a lakosság véleményezése alapján.  

 

Horváth Győző képviselő: kérdezi a Polgármester urat, hogy Filó András úr kifogásoló levele 

eljutott-e hozzá.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: eljutott. A lakossági fórumon Filó úr is elmondhatja álláspontját, 

ahol a tervezők válaszolnak majd.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: örömét fejezi ki, hogy számos – lakosság által javasolt terület – 

bekerült a lakóövezet minősítésbe. Felhívja a figyelmet azonban, hogy vannak olyan területek, 

ahol nincs meg a közművesítés azért nem lehet lakóövezet, de mivel nem lakóövezet, így nem 

fejlesztik a közműveket. Az utakkal kapcsolatban elmondja, hogy a 6 m-es szabályozást kellene 

meghagyni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az utakkal kapcsolatos észrevételre reagálva elmondja, hogy a 

tervezők a helyszínen nézték meg, hogy hol indokolt a szabályozás fenntartása és hol nem.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdezi, hogy mikor lesz a lakossági fórum az ügyben? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a Jegyző Asszonyt, hogy válaszoljon a kérdésre.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: kb. 2-3 héten belül tartja lehetségesnek.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: jelzi, hogy április 24-én a fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatban tart 

lakossági fórumot, és felveti, hogy a két témát együtt lehetne tárgyalni.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: saját körzetét külön akarja összehívni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem tudnak a tervezők minden körzetbe külön kimenni, a fórum 

a Városházán lesz.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: jól érti, hogy a felajánlott javaslatát a Polgármester úr nem támogatja? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megvizsgálja az időpontot és annak függvényében fog dönteni.  
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Horváth Győző képviselő: a Barcsay Iskolában az új színházteremben meg lehetne rendezni a 

fórumot.  

 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik.  

 

 

Kiss Károly képviselő: egyetért a helyszínnel, mert az ominózus terület három körzet határán 

van.  

 

 

Radványi G. Levente képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 17 fő.  

 

 

 

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

bizottságok által is javasolt  I/b. határozati javaslatot:  

 

  

Szavazás eredménye 

 

#: 901   Száma: 09.04.09/6/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 18:16  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93.75 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.25 5.56 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 
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Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

114/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat  Képviselő-testülete Szentendre településrendezési terve 

felülvizsgálata véleményezési anyagának kidolgozásához az alábbiakat rögzíti:  

 

a hatályos tervben szereplő Dera pataknál lévő hídhely szerepeltetésén túl további hídhelyek 

jelölését egyelőre nem kéri. 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 902   Száma: 09.04.09/6/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 18:16  

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 
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Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

115/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  Szentendre nyugati tehermentesítő út 

tekintetében fontosnak tartja, hogy a kiküldésre kerülő véleményezési anyagban már a Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából jelenleg tervezés alatt lévő nyomvonal kerüljön 

feltüntetésre. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a bizottságok által is javasolt  III/b. 

határozati javaslatot:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 903   Száma: 09.04.09/6/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 18:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 
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Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93.75 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.25 5.56 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

116/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri Pismány Panoráma utca szabályozását 

illetően változatlanul (hatályos szabályozási terv szerint) szerepeltetni a Panoráma utca észak-

nyugati végének tervezett szabályozásakor.  

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a IV. határozati javaslatot:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 904   Száma: 09.04.09/6/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 18:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

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

117/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. elviekben - a szabályozásban meghatározandó feltételekkel - támogatja a  

-  Pismány, Barackos út - Ösvény utca – Cseresznyés utca - Ürge utca által határolt 

tömbök területének  

-  Boldogtanya, Irtás utca lakóterülettel határos teleksor (hrsz: 7893-7900) lakóövezetbe 

sorolását, kéri annak véleményezési anyagba történő beépítését; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület júniusi ülésére készítsen előterjesztést  

az 1. pontban jelölt területekre vonatkozó településrendezési szerződések  előkészítésére; 

3. nem kéri az 1. pontban szereplő területeken túlmenően, üdülőövezetből lakóterületbe 

történő átsorolás véleményezési anyagba történő beépítését.  

  

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az V. határozati javaslatot:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 905   Száma: 09.04.09/6/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 18:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 87.50 77.77 

Nem 1 6.25 5.56 

Tartózkodik 1 6.25 5.56 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 
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Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Trenka István Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

118/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Gksz-4 övezetben a zöldfelületi 

mutató 40 %-ról 25 %-ra történő csökkentésével, kéri a HÉSZ legközelebbi módosítása 

alkalmával az övezeti paraméter változtatását. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a bizottságok által is javasolt  VI/b. 

határozati javaslatot:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 906   Száma: 09.04.09/6/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 18:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 
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Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

119/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzatban (HÉSZ) a 

lábakon álló kerti tetők előkertben történő elhelyezését illetően nem tartja szükségesnek a 

lábakon álló kerti tetők előkertben történő elhelyezésének tiltását. 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a bizottságok által is javasolt  VII/a. 

határozati javaslatot:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 907   Száma: 09.04.09/6/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 18:18  
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Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

120/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 114/2009.(IV. 9.) Kt. sz. – 119/2009. Kt. 

sz.  határozati javaslatokban nem érintett témákban a mellékletben szereplő tervezői javaslatokra 

tekintettel kéri a véleményezési anyag további kidolgozását.  

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a VIII. határozati javaslatot:  
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Szavazás eredménye 

 

#: 908   Száma: 09.04.09/6/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 18:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93.75 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.25 5.56 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

121/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EURO VELO  kerékpárút Budakalász – 

Dera patak közötti szakaszát a felülvizsgálati anyagban mindkét nyomvonal alternatívával kéri  

szerepeltetni:  

3. hatályos szabályozási tervben szereplő, árvízvédelmi gáton haladó nyomvonal; 

4. Szentendre Déli Vízbázist megkerülő nyomvonal változat.    

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

 

 

Dicső Zoltán képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 15 fő.  

 

 

Kun Csaba alpolgármester: ügyrendben kéri, hogy a déli vízbázis kiváltásáról szóló napirendi 

pont tárgyalásával majd a VSz Zrt-vel kapcsolatos napirendi pontok tárgyalásával folytassák az 

ülést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: támogatja a javaslatot, melyet szavazásra bocsát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 909   Száma: 09.04.09/6/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 18:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 77.77 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.67 5.56 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 
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Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Trenka István Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

7.  Előterjesztés a régi déli vízbáziskiváltásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést és megadja a szót. 

 

Szegő András képviselő: kérdése, hogy az előterjesztésben szereplő két cég – Promt Kft és az 

ISO Kft – milyen célra szerette volna használni az ingatlant?  

- az Együttműködési megállapodásban 1.1. pontjában szereplő, a két cég által megvásárolt 

terület önálló vagy osztatlan közös tulajdon?  

- ugyanitt a 3.3 pontban az átutalandó összegnél kiegészítést javasol: „cégenként”. 

- ugyanitt a 3.4 pontban szereplő 4/4. hrsz-ú ingatlan kinek a tulajdonában van?  

Megjegyzi még, hogy a 3. sz. mellékletben szereplő 2 helyszínrajz egyforma – ez véletlen?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy 2000 óta húzódik az ügy. A tulajdonosok a volt 

Kéziszerszámgyár jogutódjai. És hasonló tevékenységet kívánnak folytatni.  

- a külön ingatlanokról van szó – kéri ezt pontosítani. 

- a 3.3 és a 3.4 pontoknál is pontosítást kér. 

 

Kun Csaba alpolgármester: a határozati javaslat 1. pontját pontosítja: a 2. pont szerinti 

csereügylet helyett fogadják el a pénzmaradvány terhére. Illetve ha a csereügylet létrejön a 

Bezsókerrel, akkor realizálódik az értékkülönbözet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a módosítást. Szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 910   Száma: 09.04.09/7/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 18:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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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 - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

122/2009. (IV.09.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. elfogadja a régi déli vízbázis kiváltásáról szóló együttműködési szerződést a határozat 1. 

melléklete szerinti tartalommal, a szerződésben rögzített kötelezettségvállalás 4.500.000 

Ft pénzügyi fedezetét a pénzmaradvány terhére biztosítja, 

2. elfogadja a szentendrei 8909 hrsz-ú ingatlanra és a szentendrei 4/6 hrsz-ú ingatlanra, vagy 

4/6 hrsz-ú és a 2/1 hrsz-ú ingatlanokból kialakított ingatlanra vonatkozó csereszerződés 

megkötésére irányuló előszerződést a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal 

3. felkéri a Polgármestert az 1-2. pont szerinti szerződések megkötésére és a 2. pont szerinti 

előszerződés alapján az ingatlan csere szerződés megkötésére, a Jogi-, Igazgatási és 
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Ügyrendi Bizottság által elfogadott tartalommal, valamint a jogügyletekkel kapcsolatos 

egyéb jognyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Radványi G. Levente képviselő visszatér az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 16 fő.  

 

 

8.  Előterjesztés a VSz Zrt. Felügyelő Bizottsága által a Képviselő-testület 11/2009. 

 (I. 22.) Kt. sz. határozata alapján végzett vizsgálatról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

vezérigazgatója, Untenberger Tibor az FB elnöke, valamint Horváth Gusztáv a VSz Zrt volt 

ügyvezetője. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: köszönti a Vezérigazgató urat és az FB elnökét. Kéri, hogy 

Horváth Gusztáv urat hívják az ülésterembe, majd kéri nyilatkozzon arról, hogy hozzájárul-e a 

nyílt üléshez?  

 

Horváth Gusztáv: igen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy Horváth József 

vezérigazgató úr tájékoztatta, hogy pert indított Horváth Gusztáv úr ellen – a szakértői költség 

megtérítése miatt -, továbbá a szolgáltatási szerződések adattartalma miatt, melyek hiányosak 

voltak és ezzel kárt okozott, valamint a társaság jó hírének a megsértése miatt. Kérdéezi az FB 

elnökét, hogy kíván-e kiegészítést tenni. 

 

Untenberger Tibor FB elnöke: nem kíván kiegészítést tenni, de a kérdésekre szívesen válaszol.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Horváth József vezérigazgató úrnak. 

 

Horváth József VSz Zrt vezérigazgatója: elmondja, hogy a Képviselő-testület március 12-i 

ülésén elfogadott – az üdülők szemétszállításáról szóló – rendelet  kapcsán 2000 db levelet 

küldtek ki a tulajdonosoknak. A levelek nagy része visszamegy, melyből az derül ki, hogy 2005-

ben a szemétszállítási díj számlázásának leállítása,  az önkormányzati rendelettel ellentétesen 

történt. A visszaérkezett leveleket át fogja adni az ügyvédnek.  

 

Radványi G. Levente képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a napirendi pontok elfogadásakor 

előterjesztésről szavaztak, az anyag viszont tájékoztató címmel szerepel. Kérdezi a Polgármester 

urat, hogy mi a határozati javaslat, melyhez elmondhatja a véleményét?  

 



 71 

dr. Dietz Ferenc polgármester: azért szerepel tájékoztatóként, mert ezt az anyagot kapták meg és 

azért indult előterjesztésként, hogy ha közben felmerülnek javaslatok, akkor előterjesztés is 

lehessen belőle.  

 

Hajdu Gábor képviselő: ügyrendben szót kér Horváth Gusztáv úrnak.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 911   Száma: 09.04.09/8/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 18:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület szavazása alapján megadja a szót Horváth 

Gusztáv úrnak.  

 

Horváth Gusztáv: tudomása szerint tárgyalási joggal hívták meg, tehát joga van szólni. Örömét 

fejezi ki, hogy van egy anyag, melyről véleményt lehet mondani, mert eddig csak a háttérből, 

pletykából hallott a tevékenységéről. A VSz Zrt-nek számtalan előterjesztése említette a nevét – 

melyet tárgyaltak – hogy tevékenysége milyen károkat okozott a cégnek. Eddig azonban nem 

kapott lehetőséget, hogy ezekről véleményt mondhasson. Az anyagot csak most kapta meg az 

ülés előtt, most olvasta el. Ez alapján elmondja, hogy a leírtak részben valós állítások, a döntő 

kérdések csúsztatások, vagy hamis állítások – nem tartalmazzák a válaszait az FB ülésről és az 

írásos válaszát sem, melyet a Poti BT ügyében adott. A Vezérigazgató úr ragaszkodik a képlet 

mizériához, melyet ha megkérdezi a matektanárt, akkor megmondta volna neki, hogy mi az a 

képlet és nem lenne már ilyen problémája. Most végre szerepel az anyagban hogy mekkora kár 

keletkezett – és ha tényleg van ekkora kár, akkor azért valakinek felelnie kell. Nem érzi magát 

felelősnek az ügyben. Az anyagra most részletesen nem tud reagálni, ezért kéri, hogy egy hét 

múlva válaszolhasson és a következő ülésen szülessen döntés a kérdésben. Elmondja még, hogy 

megkapta a Pest Megyei Bíróság levelét, melyből értesült, hogy a VSz Zrt 21 MFt-ot kér tőle – 

de a bíróság elutasította a keresetet azzal, hogy nem fizette be a VSz Zrt az illetéket. Fellebbezni 

nem lehet, de újra lehet indítani a pert. Szerinte a per nem születhetett volna meg a város vezetése 

tudta nélkül, mert a VSz Zrt-ben ezt nem mernék megtenni. Azt szeretné, hogy a következő per 

indítása előtt a Képviselő-testület elolvasná írásos válaszát, melynek alapján – megfelelő 

bizottsági előkészítés után – tudnának dönteni a továbbiakról.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy írásban észrevételt tehet Horváth Gusztáv úr az 

elhangzott FB állításokra. A per újra indításába nem kíván a Képviselő-testület beleszólni. 

Kérdezi az FB elnökét, hogy milyen csúsztatások és valótlan állítások voltak, melyre Horváth 

Gusztáv úr utalt. Kérdezi továbbá Horváth József urat, hogy valóban elindult-e a per, és valóban 

elutasították-e illetékbefizetés hiánya miatt?  

 

Untenberger Tibor FB elnöke: nem tudja, hogy Horváth úr milyen csúsztatásokra gondolt, de a 

csatolt jegyzőkönyv a két ülés jegyzőkönyvének a sűrítménye – az eredetiek megtalálhatóak az 

Önkormányzatnál, mely magnófelvétel alapján készült. Elmondja továbbá hogy Horváth Gusztáv 

úr válasza egyenlő a nullával, melyet be tud bizonyítani, amennyiben szükséges. Az FB és dr. 

Túri Edit ügyvéd által feltett kérdésekre érdemi választ nem kaptak – különös tekintettel a 

képletre, melyet külön kértek, fejtsen ki. Ilyen válasz nem érkezett. A Poti BT-vel kapcsolatban 

néhány soros választ kaptak, mely semmitmondó. Kijelenti, hogy az FB a jegyzőkönyvbe 

foglaltakat fenntartja. A két FB ülésen azt érzékelték, hogy Horváth Gusztáv úr több kérdésre 

nem adott választ – és azt is elmondta az FB üléseken, hogy ő semmiért nem volt felelős. Ebben 

nem szeretne állást foglalni, de úgy gondolja, hogy egy cég vezetője mindenért felelős.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a Vezérigazgató urat, hogy – a perrel kapcsolatban – az 

előzőekben feltett kérdésre válaszoljon.  

 

Horváth József VSz Zrt vezérigazgatója: a per elindításakor nem ismerték az ügy részleteit. Az 

FB tárgyalásai során derült ki több olyan ügy, melynek során – taktikai okból – úgy döntöttek, 

hogy most nem fizetnek illetéket, hanem az újabb ismeretek birtokában újra indítják a pert.  
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Radványi G. Levente képviselő: az FB tájékoztatója alapján elmondja, hogy volt a Képviselő-

testületnek egy határozata, mely egy szűkebb témára határozta meg a vizsgálat tárgyát. Idézi ezt a 

Tájékoztató első sora is, amely arról szól, hogy vizsgálják meg, hogy a tanácsadói szerződésnek 

hogyan, miként tett eleget, valamint a VSz Zrt és a Hírmondó Kft között létrejött vállalkozási 

szerződés, ennek körülményeit részletesen tárja fel és a vizsgálat eredményéről tájékoztassa a 

Képviselő-testületet. Nem talált erre vonatkozó anyagot a Tájékoztatóban. Kifogásolja továbbá, 

hogy az anyag utolsó oldalán – Tisztelt Felügyelő Bizottság címzéssel - nem szerepel, hogy azt ki 

írta. Továbbra is érdekli, hogy valóban történt-e károkozás, és a Tanácsadói szerződés tatalmát ki 

látta el teljesítmény igazolással? Kérdezi továbbá, igaz-e hogy a tanácsadói- illetve az újsággal 

kapcsolatos szerződések, Horváth Gusztáv úr távozásáról a megállapodások a polgármesteri 

irodában születtek-e, és milyen körben?  Kérdezi továbbá, hogy amennyiben valóban ilyen káros 

volt Horváth Gusztáv úr tevékenysége - akit Polgármester Úr valószínűleg közelebbről ismer, 

hiszen azonos politikai körbe tartoztak és úgy került bele a politikába – akkor miért volt szükség 

arra, hogy még tanácsokat adjon akár a VSz Zrt-ben, akár másutt is, valamint mi indokolta az 

ilyen díjazást?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, annak, hogy az Együtt Szentendréért 

Egyesületben indult korábban, annak semmi köze nincs ahhoz, hogy Horváth úr tevékenysége 

hogyan és milyen módon történt. A tárgyalásokba, egyeztetések részleteibe nem folyt bele.  A 

tanácsadói szerződések igazolásáról talán Horváth Gusztáv úr tud tájékoztatást adni.  

 

Untenberger Tibor FB elnöke: a teljesítést nem kellett igazolni, mert egyösszegű szerződés volt, 

amely azt írta elő, hogy a tanácsadói papírokat le kell adni rendszeresen. Ez megtörtént, ezek a 

papírok meg voltak. Minden hónapban készült tanácsadói papír, amelyet az Igazgatóság elnöke 

kapott meg. A probléma az, hogy ezek nem voltak iktatva, de a VSz Zrt helyiségeiben ezek 

megtalálhatók mind a 12 hónapra.  

 

Szegő András képviselő: az előzőekben – Radványi képviselő úr által feltett kérdést teszi fel 

ismét – hogy a Felügyelő Bizottságnak címzett  a szakmai anyagot ki és mikor készítette.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az FB elnökének, hogy válaszoljon a kérdésre.  

 

Untenberger Tibor FB elnöke: dr. Túri Edit készítette az anyagot, melyet e-mailen kapott meg.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Horváth Gusztáv úrnak.  

 

Horváth Gusztáv: képlettel kapcsolatban elmondja, hogy az FB elnökével ellentétesen 

értelmezik, hogy van-e ebből kár. Az FB ülésen is elmondta, hogy ez számtani tény, nem 

szavazás kérdése. Erről nem kíván vitatkozni. Meglepte őt, hogy az FB ülésén az Alpolgármester 

úr azzal érvelt, hogy az ellenérdekelt fél – a Qualiteam Consult – miként értelmezte ezt a 

képletet. Természetesen úgy, hogy neki jó legyen, de véleménye szerint a VSz Zrt és az 

Önkormányzat érdekeit kell képviselni. A Poti BT-vel kapcsolatban írásban adott jelentést, 

melyben leírta, hogy a szerződés nem volt kizárólagos, tehát a Holló Kft-vel szállíttathatott, sőt 

olcsóbban is. azt is megjegyzi, hogy ez az összeg a töredéke, mint amennyiért most a VSz Zrt 

szállíttatja a hulladékot. Megjegyzi, hogy megdicsérni lehetne őt, nem pedig számon kérni. 

Szívesen ír szakvéleményt arról is, hogy mi származott a szerződéshalmazból az uszoda kapcsán, 
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de nem ingyen, hiszen nem a VSz Zrt alkalmazottja. A képletre visszatérve elmondja, hogy az jó, 

másrészt a hideg energiára nem volt köteles a VSz Zrt szerződni a Qualiteam Consulttal. 

Medveczky Imre úr – aki az utódja volt – csak azt írta alá, hogy a hidegenergiához szükséges 

energiát – nem pedig a hidegenergiát – mert a kettő nem ugyanaz. Tehát a melegenergiát 

biztosította volna hidegenergiához – semmiféle beruházásra nem volt kötelezhető. Elmondja 

még, hogy a Qualiteam Consult javára a VSz Zrt elfogadta – már az ő távozása után – az 

Aquapalace által benyújtott műszaki terveket, melyek nem tartalmaztak semmilyen energia 

beruházást az uszodában. Számtalan olyan beruházás történt később, amelyből valóban kára 

származott a VSz Zrt-nek. Bízik abban, hogy ezek ki fognak derülni.  

 

Radványi G. Levente képviselő: a Polgármester úrtól kérdezi, hogy helytálló-e az az információ, 

hogy Horváth Gusztáv úr és valamilyen kör között a tárgyalások az irodájában zajlottak? Kik 

vettek részt ezeken a tárgyalásokon? Amennyiben nem kellett teljesítésigazolással ellátni a 

Horváth úr által nyújtott havi tanácsokat, jogszerűnek és kellő körültekintéssel bírónak találnak-e 

egy olyan szerződést, ahol több millió forintról becsületi alapon írnak alá szerződést, hogy majd 

valahogy megtörténik? Ha ennyire káros volt Horváth úr jelenléte, akkor miért volt szükség az ő 

tanácsadói alkalmazására?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a teljesítésigazolásról a Jegyző Asszony fog válaszolni. 

Egyeztetéseken, tárgyalásokon nem vett részt.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: egy gazdasági társaság szerződéskötési joga, az érvényesítés rendje a 

társaság belső ügye. Arra az önkormányzat jegyzőjének semmilyen jogköre, hatásköre nincs, 

hogy arról bármilyen véleményt alkosson, hiszen nem is látja azt.  

 

Horváth Gusztáv: lehet, hogy volt végkielégítés jellege a tanácsadói szerződésnek, de mögötte 

valós munka volt.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdezi Horváth Gusztáv úrtól, hogy hol történt a szerződés aláírása?  

 

 Horváth Gusztáv: részletkérdés. Nincs jelentősége a tárgyalást illetően, és rossz irányba viszi 

azt. A teljesítés megtörtént, a szerződést megkötötték, volt mögötte egy alku – máig nincs valós 

indoka, hogy miért kellett eljönnie a cégtől – nyilván ettől kezdve az akkori városvezetés azt 

szerette volna, ha nem marad a VSz Zrt-nél. Ennek számos folyománya volt, melynek egyike, 

hogy tanácsadóként dolgozott az eredeti szerződése leteltéig, 2008. január 1-ig. Ebből a 

szempontból mindegy hogy hol kötötték a szerződést és ki tudott róla. Sokan tudtak róla.  A 

szerződés valós volt, valós munka volt mögötte, a dolgokat úriemberként rendezték le mindaddig, 

amíg nem kezdték kutatni, hogy hol lehetne hibát találni a korábbi működésében.  

 

Radványi G. Levente képviselő: kérdései egzaktak voltak, választ kér rájuk. Hol történtek a 

tárgyalások – ez nem lényegtelen. A Jegyző Asszonynak feltett kérdéssel kapcsolatban elmondja, 

hogy nem arról a szerződésről és annak előzetes véleményezéséről beszél, hanem mint tulajdonos 

hogy állunk egy ilyen szerződés….. (lejárt az ideje, a mikrofon kikapcsolt). 

 

Fülöp Zsolt képviselő: ezek szerint titkos helyen történt a szerződés aláírása, senki nem tudott 

róla semmit – de mégis szeretné megtudni. Esetleg meg kellene az éppen aktuális Igazgatósági 



 75 

elnököt kérdezni, hogy ő hogy emlékszik a szerződéskötés részleteire. Furcsának tartja, hogy a 

jelenlévők nem emlékeznek.  

 

Horváth Gusztáv: közölték vele az októberi választás után, hogy nemkívánatos a VSz Zrt élén. 

Ezt a Polgármester úr közölte a VSz Zrt irodájában – erről részleteket nem kíván közölni. Több 

helyen – többek között a Polgármester úr irodájában is – folytak tárgyalások, melyen dr. Kirchhof 

Attila úr – akkor még irodavezető – is részt vett. A végleges tárgyalásokat Horváth Frigyes 

igazgatósági elnökkel folytatták – Medveczky Imre kijelölt utódja jelenlétében.  A szerződés 

aláírása – emlékei szerint – a Polgármester úr irodájában történt. Az ügyet a tárgyévben le 

akarták zárni, ezért december utolsó napjaiban írták alá a szerződéseket.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismét elmondja, hogy a tárgyalásokon nem vett részt és arra sem 

emlékszik, hogy a szerződést a szobájában írták volna alá.  

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, a tájékoztatót tudomásul veszik, áttérnek a következő 

napirendi pont tárgyalására.  

 

Radványi G. Levente képviselő: ügyrendi hozzászólásában elmondja, hogy a Képviselő-testület 

jóváhagyott egy napirendet. Ezt az anyagot előtte nem ismerte, nem olvasta. Az SZMSZ szerint 

egy előterjesztés került megszavazásra – és az határozati javaslattal zárul. Ezen a testületnek joga 

van módosítani. Ebben az esetben kéri, hogy szavazzanak arról, hogy nem előterjesztést tárgyal, 

hanem csak meghallgat egy tájékoztatót, amiről értelemszerűen nem kell döntenie. Viszont ha 

előterjesztés, akkor elfogadhatják vagy elutasíthatják az anyagot.  

 

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

veszik az FB tájékoztatóját.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: fontos lenne hogy határozatot hozzanak, mert ha részletesen megismeri a 

testület – és a bizottságok is megtárgyalnák ezt a majdnem előterjesztést – akkor felelősen 

tudnának dönteni a per indításáról. Ez azért is lényeges, mert ha esetleg a pert elveszítik, akkor az 

Önkormányzatnak kell helytállnia a VSz Zrt-n keresztül. Felelősségi jogviszonyt tisztázni kell.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a vezérigazgató hatásköre, hogy a kérdéskörben döntsön, de 

természetesen a Képviselő-testület megvonhatja ezt.  

 

Untenberger Tibor FB elnöke: a jegyzőkönyvbe is beleírták, hogy csak akkor lehet pert indítani, 

ha az alapok sziklaszilárdak. De dönthet a testület, hogy jóváhagyja ennek indítását vagy nem.  

 

 

Radványi G. Levente képviselő 18.57 órakor távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők 

száma 16 fő.  

 

 

Fülöp Zsolt képviselő: véleménye szerint a Képviselő-testületnek, mint tulajdonosnak kell 

viselnie vagy a per költségeit és annak hátrányait, vagy előnyeit. Javasolja, hogy a májusi ülésre 

készüljön előterjesztés – jogi szakvéleményekkel, - hogy a Képviselő-testület tudjon dönteni.  
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dr. Kirchhof Attila aljegyző: az FB az a fórum, akit a tulajdonos azzal bíz meg, hogy a 

tulajdonos érdekében ellenőrzéseket végezzen. Ezért az FB-nek az általa elvégzett vizsgálat 

alapján kellene javaslatot tennie a tulajdonos irányába.  

 

Szegő András képviselő: alaphelyzetben a vezérigazgató joga dönteni bármilyen ügyben. 

Amennyiben úgy dönt, hogy a Képviselő-testület elé kell terjeszteni az ügyet, úgy azt megfelelő 

jogi előkészítés után javasolja.  

 

Benkovits György képviselő: nem emlékszik, ezért kérdezi, hogy kaptak-e tájékoztatást arról, 

hogy a volt igazgatót alkalmazzák tanácsadóként?  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: ennyi idő távlatából nem emlékszik, de Horváth Gusztáv úr talán 

jobban emlékszik. 

 

Horváth Gusztáv: bocsánat, bizonytalan lettem, hogy jól emlékszem-e a dolgokra. Inkább nem 

mondok semmit.  

 

Trenka István képviselő: sok mindent tudnak hírekből, hallomásokból. Nevetségessé teszik 

magukat. Javasolja, hogy zárják le a napirendi pont tárgyalását, és a következő ülésre egy jól 

előkészített, pontos meghatározásokkal alátámasztott anyagot állítsanak össze. Pillanatnyilag a 

bűnügynek a szélét sodró dolgokról beszélgetnek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előkészítés az FB feladata, a Hivatal nem vállalja ezt át. Kéri a 

Jegyző Asszonyt, hogy olvassa fel a határozat szövegét.  

 

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

1. a VSz Zrt FB 2009. február 16-án megtartott üléséről készített tájékoztatóját megtárgyalta 

és azt tudomásul veszi.  

2. felkéri az FB Elnökét, hogy ha szükségesnek és megalapozottnak tartja peres eljárás 

megindítását, azt terjessze a Képviselő-testület elé.” 

 

Horváth Gusztáv:  szándékosan kért nyílt ülést, hogy ne legyenek találgaltások, hogy ki mit 

csinált.  Kéri Trenka képviselő urat, hogy vigyázzon a megfogalmazással. Kérdése, hogy a 

bűnügy szót milyen összefüggésben használta?  

 

Trenka István képviselő: azt mondta, hogy a bűnügy határait súroló dolgokról beszélgetnek. 

Elmondja, hogy az anyagban szerepelnek Horváth Gusztáv úrra terhelő megállapítások, melyeket 

nem tud megítélni hogy jogos-e vagy megalapozott-e. sokkal megalapozottabb szakmai vizsgálat 

kell ahhoz, hogy a kérdést el lehessen dönteni.  

 

Untenberger Tibor FB elnöke: nem tudják előkészíteni a következő testületi ülésre, mert a 

következő FB ülés a mérleggel foglalkozik és az elhangzottak után felkérnek még egy külső jogi 

szakértőt, akinek át kell tanulmányozni az egész anyagot.  

 

Benkovits György képviselő: a Képviselő-testület joga, hogy eldöntse, hogy melyik ülésén 

kívánja megtárgyalni az ügyet.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: júniusi határidőt javasol. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, 

kéri szavazzanak a határozati javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 912   Száma: 09.04.09/8/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 19:09  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93.75 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.25 5.56 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

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

123/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

3. a VSz Zrt FB 2009. február 16-án megtartott üléséről készített tájékoztatóját megtárgyalta 

és azt tudomásul veszi.  

4. felkéri az FB Elnökét, hogy ha szükségesnek és megalapozottnak tartja peres eljárás 

megindítását, azt terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős:   FB Elnöke 

Határidő:  2009. júniusi ülés 

 

 

 

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

 

9.  Előterjesztés az EMFESZ-szel kötött földgáz kereskedelmi  szerződés 

 felmondásának utólagos jóváhagyásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: ügyrendben kért szót, hogy a házi komposztálási programról szóló 

napirenddel folytassák az ülést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felhívja a figyelmet, hogy előzőleg szavaztak arról, hogy a VSz 

Zrt-vel kapcsolatos napirendi pontokat tárgyalják. Szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot, 

melyet nem támogat.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 913   Száma: 09.04.09/9/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 19:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 53.33 44.44 

Nem 1 6.67 5.56 
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Tartózkodik 6 40.00 33.33 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület nem támogatta, hogy a komposztálásról 

szóló napirendi ponttal folytassák az ülést.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a vezérigazgatónak meg van a hatásköre, hogy miben dönthet egyedül. 

Felhívja a figyelmet, hogy a vezérigazgatónak a szerződéssel kapcsolatban tisztában kellett 

lennie, hogy az mikor, milyen határidővel és milyen tartalommal köttetett. Ennek ellenére, a 

tulajdonost nem tájékoztatta kellő időben, hogy annak felmondására felhatalmazást kérjen, így 

átlépte a saját hatáskörét. Kérdezi az FB Elnökétől, hogy ez így van-e?  

 

Untenberger Tibor FB elnöke: a rendkívüli ülésen is téma volt már – ahol elmondták, hogy 

tudomásul veszik, hogy a Vezérigazgató Úr felmondott egy szerződést, melyet majd ő maga meg 

fog indokolni. Ehhez kiegészítésül elmondja, hogy vannak olyan papírok a VSz Zrt birtokában, 

amikor ez a szerződés-felmondás még a Lindmayer Eszter mb. vezető ideje alatt indult el és már 

ajánlat is volt a TIGÁZ-tól 2008. január 16 körül. Véleménye szerint nem a Vezérigazgató 

követett el főbenjáró bűnt, hiszen a cég érdekeit képviselte.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: ha 2 éve kiderült, hogy a szerződés előnytelen, akkor még nagyobb gond, 

hogy miért nem szólt az FB? Miért fizetették a lakossággal a plusz költséget?  
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Trenka István képviselő: véleménye szerint ez a lépés a Vezérigazgató Úr részéről inkább 

pozitív lépés. Természetesen a jogot, a szabályokat figyelembe kell venni, de vannak olyan 

lépések, amelyeket meg kell lépni. Sokkal rosszabb lenne, ha nem mondja fel a szerződést.  

 

Horváth József VSz Zrt vezérigazgatója: 2000-ben – a szabadpiacra történt kilépéskor – a 

szerződést a Képviselő-testület jóváhagyta. A hő- és házdíj számlázási és beérkezési határidein 

keresztül ismerteti a pénzforgást, illetve a kamattal történő terheléseket. Ennek értelmében a VSz 

Zrt a lakossági befizetések kamatait is finanszírozta. Az EMFESZ-szel történt tárgyalásait 

ismerteti. Elismeri, hogy túllépte hatáskörét, de kizárólag a lakosság és a tulajdonos érdekeit 

figyelembe véve fel kellett mondani a szerződést. Hiszen ha nem tudnak megegyezni június 15-

ig, akkor szeptember 30-ig él a szerződés. Mivel a gáz tőzsdei termék, augusztus-szeptemberben 

már nem tudja versenyeztetni az árat, ezért most van folyamatban a gázszolgáltatók 

versenyeztetése és júniusban a testület elé hozza az ajánlott árakat. Amennyiben ezzel egy 

lényeges gázárcsökkenést fognak elérni, azonnal a testület elé fogja terjeszteni a hődíjcsökkentési 

javaslatot.  

 

 

Horváth Győző képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 14 fő.  

 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: ügyrendi javaslata, hogy a már jelentkezett egy hozzászólót 

hallgassák meg és zárják le a vitát, mert a témát bizottsági ülésen már részletesen megtárgyalták.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 914   Száma: 09.04.09/9/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 19:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 71.43 55.55 

Nem 1 7.14 5.56 

Tartózkodik 3 21.43 16.67 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 
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Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

 

 

Fülöp Zsolt képviselő: javasolja, hogy szóbeli figyelmeztetésben részesítsék a Vezérigazgató 

Urat.  

 

 

Trenka István visszatér az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 15.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 915   Száma: 09.04.09/9/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 19:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 26.66 22.22 

Nem 7 46.67 38.89 

Tartózkodik 4 26.67 22.22 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 
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dr. Dragon Pál JIÜB elnök Nem - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Kiss Károly Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Nem - 

Trenka István Nem - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület nem ért egyet a javaslattal. Egyéb kérdés, 

észrevétel nem lévén, kéri szavazzanak az eredeti határozati javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 916   Száma: 09.04.09/9/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 19:25  

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 - 

Kiss Károly Igen - 
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Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

124/2009. (IV.09.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólag jóváhagyja az EMFESZ-szel kötött 

földgáz kereskedelmi szerződés felmondását. 

 

Felelős: VSz Zrt. Vezérigazgatója 

Határidő: azonnal 

 

 

10.  Előterjesztés házi komposztálási programról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

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

bizottság egyéb okokból nem tárgyalta az előterjesztést, de javasolja annak elfogadását.  

 

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

javasolja az aprítógépek beszerzésének elvetését. A komposztálási programra 3 MFt-ot 

fordítsanak és vegyék be, hogy a programhoz csatlakozhassanak a szentendrei oktatási 

intézmények (óvodák, iskolák). A VSZ Zrt-vel közösen dolgozzák ki a komposztáló ládák 

logozását. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a bizottság határozatát. 

 

Kun Csaba alpolgármester: ebben az esetben július 1-ét javasolja határidőnek. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot. Szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 917   Száma: 09.04.09/10/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 19:27  

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 - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

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

125/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 
 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. elfogadja a helyi komposztálási (házi, lakóközösségi) Koncepciót és Programot.  

2. a programban szereplő új aprítógépek beszerzésétől eltekint. 

3. program alapján a Környezetvédelmi Alap terhére 3.000.000 Ft-ot biztosít a bevezetéshez. 

4. hozzájárul ahhoz, hogy a programhoz csatlakozhassanak a szentendrei oktatási intézmények 

(óvodák, iskolák).  

5. a VSZ Zrt-vel közösen kidolgozza a komposztáló ládák logozását. 

 

  

Felelős:  Polgármester, vsz Zrt Vezérigazgatója 

Határidő:  2009. július 1. 

 

 

 

11. Előterjesztés a háztól történő szelektív hulladékgyűjtés kísérleti indításának 

 programjáról  

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester: 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: felhívja a figyelmet, hogy Pannónián a kísérleti hulladékgyűjtéssel 

egyidejűleg indulnak a csapadékvíz elvezetési munkálatok. Egyeztetést javasol a beruházóval 

valamint a megfelelő tájékoztatást meg kell adni a lakosság részére. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a a VSz Zrt Vezérigazgatójától kérdezi, hogy történtek-e 

egyeztetések. 

 

Horváth József  a VSz Zrt vezérigazgatója: megtörténtek az egyeztetések. 

 

Benkovits György képviselő: felhívja a Vezérigazgató úr figyelmét arra, hogy az előző hétvégén 

mintegy 8 ezer ember volt a városban, és a Duna korzón szeméthegyek voltak. Javasolja, hogy a 

turisztikai szezon kezdetéig keressenek megoldást a probléma kezelésére.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztat, hogy küldött már ez ügyben levelet a Vezérigazgató 

úrnak, melyben kérte, hogy szükség esetén sűrűbben ürítsék a szemetes-tartályokat.  

 

 

Horváth Győző visszatér, Hidegkuti Gergely távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők 

száma 15 fő.  
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Kiss Károly képviselő: szintén a többszöri ürítést tartja megoldásnak.  

 

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

határozati javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 918   Száma: 09.04.09/11/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 19:30  

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 - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

 

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

126/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 
 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. felkéri a Városi Szolgáltató Zrt-t, hogy a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés Szentendre 

Pannónia-telep családi házas övezetében (Rózsa u., Irányi D. u., Gyöngyvirág u., Honvéd u., 

Stromfeld A. u., Liliom u., Móricz Zs. u., Patak u., Wolf G. u., Muskátli u., Levendula u., Möller 

I. u., Telep u., Pannónia u.) kerüljön bevezetésre a kidolgozott program alapján.  

 

2. felkéri a Városi Szolgáltató Zrt-t, hogy a program bevezetését követően fél év múlva a háztól 

történő szelektív hulladékgyűjtés tapasztalatairól készítsen beszámolót. 

  

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  1. 2009. június 29-i indítással 

  2. 2009. decemberi ülés 

 

 

 

Hidegkuti Gergely távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 16 fő.  

 

 

 

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

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester: 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdezi a Polgármester úrtól, hogy a források rendelkezésre állnak-e, 

illetve egyetért-e a vázolt fejlesztési tervek mindegyikével?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy az elmúlt ülésen kifejtette a véleményét az egyes 

kérdésekkel kapcsolatban.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: konkrétan kérdezi, hogy támogatja-e a határozat elfogadását?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ez a szavazásnál fog kiderülni.  

 

Kun Csaba alpolgármester: a Képviselő-testület fog foglalkozni az ez évi üzleti tervvel, melyben 

már lesznek olyan elemek, melyek az ötéves üzleti tervből megjelennek az idei üzleti terv 

végrehajtásakor. Menet közben fog kiderülni, hogy a pénzügyi forrásokat a VSz Zrt-nek, az 

Önkormányzatnak illetve pályázatok útján fogják biztosítani.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: felelőtlenségnek tartja, hogy úgy fogadják el a fejlesztési tervet, hogy 

majd menet közben lesz valami. Az üzleti tervben megfogalmazott fejlesztések ellentétesek a 
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Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégiában meghatározott tervekkel. Ipari tevékenységet nem, 

csak kereskedelmi, vendéglátással kapcsolatos beruházásokat tart elfogadhatónak a területen. 

Nagy hibának tartja az üzleti terv elfogadását.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szerinte nincs ellentmondás.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: közölni kell az Ipartestülettel is, hogy általuk oda elképzelt beruházás 

hosszú távon nem fog ott maradni?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tudomása szerint az Ipartestületnek nincs semmilyen szerződése 

az adott területre vonatkozóan. Megadja a szót Untenberger Tibornak, a VSz Zrt FB elnökének.  

 

Untenberger Tibor a VSz Zrt FB elnöke: az anyag neve az, hogy terv, tehát ez egy elképzelés. 

Hogy mi fog megvalósulni, az sok mindentől függ.  

 

Kun Csaba alpolgármester: a tervből az látszik, hogy a a telephelyről történő kiköltözésnek mi 

lenne a költsége. A terület fejlesztését támogatja, nem pedig az eladását, hiszen egy értékes 

területről van szó.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: rekreációs övezet kialakítása – mely az 5. pontban szerepel – még soha 

nem hangzott el kérdezi, hogy ezt ki javasolta? Javasolja továbbá, hogy a 6. pontban szereplő 

parkolóórákkal kapcsolatos észrevételt – mely arról szól, hogy a megkötött szerződés mennyire 

volt előnytelen – a Felügyelő Bizottság vizsgálja meg, hogy kinek a felelőssége.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a Vezérigazgató Úrnak.  

 

Horváth József vezérigazgató: az elképzeléseknél azt vették figyelembe, hogy egy értékes 

területről van szó, mely ipari övezetben van. A parkoló-rendszerrel kapcsolatos szerződés 

átvizsgálásakor tapasztalták, hogy az hátrányos, ezért közösen módosították azt.  

 

Benkovits György képviselő:  a céget akkor lehetne megmenteni, ha a kistérség – mint piac – 

megjelenne a VSz Zrt előtt, de így csak a várost terheli. Ezekben a dolgokban lépni kellene, össze 

kell fogni, hogy sikeresek legyenek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a települések hulladékszállításai pedig közbeszerzések alapján 

dőltek el.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: szeretné, ha a Képviselő-testület kiadná a Felügyelő Bizottságnak a 

parkolással kapcsolatos szerződés vizsgálatát. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem érti, hogy ez hogy jön a középtávú üzleti tervhez.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: az anyagban szerepel egy megállapítás, hogy a város és a cég számára 

hátrányos volt a szerződés. Ezt tudomásul vesszük? A polgármester képviseli a céget. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem a céget, hanem a várost képviseli.  
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Untenberger Tibor FB elnöke: tájékoztat, hogy az FB munkatervében szerepel a szerződés 

felülvizsgálata, szívesen rendelkezésre bocsátja azt.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: megköszöni.  

 

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

határozati javaslatról.  

Szavazás eredménye 

 

#: 919   Száma: 09.04.09/12/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 19:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 87.50 77.77 

Nem 1 6.25 5.56 

Tartózkodik 1 6.25 5.56 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

 

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

127/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező Városi 

Szolgáltató Zrt 2009-2013. középtávú üzleti tervét elfogadja. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

A VSz Zrt 2009. évi üzleti terve a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.  
 

 

Zakar Ágnes és Hidegkuti Gergely képviselők távoznak az ülésteremből, jelenlévő képviselők 

száma 14 fő.  

 

 

 

13. Előterjesztés a szentendrei oktatási intézmények felújításáról beruházásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester: 

 

 

 

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

javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 920   Száma: 09.04.09/13/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 19:46  

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 - 
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Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

128/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 
 

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2009. évi 

költségvetésében jóváhagyott 20 000 E Ft felújítási és 20 000 E Ft beruházási előirányzat terhére 

az alábbi munkák valósíthatók meg: 

- a 2008. évi kötelező villámvédelmi vizsgálat során nem megfelelőnek minősített 

intézmények villám-védelmének megoldása 12 500 E Ft, 

- a Pannónia úti óvodában egy óvodai csoport kialakítása 12 000 E Ft, 

- a Védőnői szolgálat lapos tetős ingatlanának tetőszigetelése 2 000 E Ft, 

- a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium vizesblokkjának felújítása 3 500 E Ft 

- a 10 000 E Ft a napközis konyha un. fekete mosogatójának felújítására és a tervezett 

épületbővítés átalakítás terveztetésére fordítható.  

Felelős:  GESZ Vezetője 

Határidő: 2009. december 31. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat 

átcsoportosításáról a Polgármesteri Hivatal terhére és a GESZ, mint önállóan gazdálkodó 

költségvetési szerv javára. 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: következő költségvetési rendelet módosítás 
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3. Felhívja a GESZ vezetőjét, hogy a jóváhagyott munkák előkészítését, kivitelezését a vonatkozó 

jogszabályok figyelembevételével kezdje meg és biztosítsa a kivitelezés ideje alatt az érintett 

intézmények zavartalan működését.   

Felelős:  Polgármester 

Határidő: következő költségvetési rendelet módosítás 

 

 

 

 

14. Előterjesztés pályázat beadására a Jövővár Pályázat 2009 kiírásra Szentendre, 

 Templomdombi Általános Iskola homlokzat-felújítása céljából 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester: 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság által javasolt 

módosítást – a határozati javaslat 2. pontjába: „amennyiben a pályázat sikeres lesz” 

megfogalmazást – befogadja. Megadja a szót. 

 

Szegő András képviselő: kérdezi, hogy a saját forrás összege – az 5 MFt – rendelkezésre áll-e? 

 

Puhl Márta Közgazdasági és Vagyon iroda vezetője: rendben van.  

 

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

határozati javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 921   Száma: 09.04.09/14/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 19:47  

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 - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

129/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. úgy határoz, hogy a Wienerberger Zrt. Jövővár pályázatára a Templomdombi Általános 

Iskola homlokzat felújításának céljából pályázatot nyújt be; 

 

2. amennyiben a pályázat sikeres lesz, biztosítja a 2009. évi saját forrás összegét 5.000.000 

Ft-ot, azaz ötmillió Ft-ot a 2008. évi pénzmaradvány terhére; 

 

3. felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges 

nyilatkozatok aláírására. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

15. Előterjesztés pályázat a Pap-szigeti strandfürdő és parkoló üzemeltetéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester: 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 
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Fülöp Zsolt képviselő: feleslegesnek tartja a strandfürdő üzemeltetésére évente kiírni a 

pályázatot, ezért javasolja, hogy 2011. szeptemberéig kössék meg, hogy a bérlő is jobban tudjon 

tervezni.  

 

Kun Csaba alpolgármester: ezzel az a  gond, hogy peres eljárást fontolgatnak a Vikuv Rt-vel. 

Most folyik egy egyezség és ha meg tudnak egyezni, akkor folytatódik a termálkút fúrása, mely 

ha az idén befejeződik, akkor kiderülhet, hogy van-e termálvíz. Ebben az esetben a jövő évi 

hasznosítás elől elgördülnek az akadályok. Nem támogatja az elhangzott javaslatot, mert a 

szerződésnek lehetnek olyan vonzatai, amelyek miatt nem tudják majd megkezdeni a fejlesztést.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: szerinte ha ki is derül, hogy van termálvíz, akkor annak hasznosítására 

pályázatot kell kiírni, a nyertes kihirdetése után elkezdi a rendezési terv módosításának 

kezdeményezését – ez sok időt jelent. A szerződésben lehet olyan kitételt tenni, hogy ha az 

előbbiek megvalósulnának, akkor egyoldalúan is fel lehessen mondani a szerződést.  

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 922   Száma: 09.04.09/15/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 19:52  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 35.71 27.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 9 64.29 50.00 

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 
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Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az indítvánnyal a Képviselő-testület nem ért egyet. Szavazásra 

bocsátja az eredeti határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 923   Száma: 09.04.09/15/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 19:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 77.77 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.67 5.56 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 
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Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

130/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. pályázatot ír ki a Pap-szigeti Strandfürdő  és parkoló 2009. június 1-től 2010. május 31-ig tartó 

üzemeltetésére. 

2. felkéri a Polgármestert a pályázat kiírására. 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést a 2009. májusi képviselő-

testületi ülésre terjessze elő. 

 

Felelős:  Polgármester 

 Határidő:  a pályázat kiírására 2009. április 14. 

                   a pályázat benyújtására 2009. május 4. 

                   a pályázat elbírálására 2009. májusi Képviselő-testületi ülés 

 

 

 

 

16. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában lévő bérlakások 

helyzetéről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság azt javasolja, hogy 

kerüljön a folyamatábrába beépítésre, hogy a felszólítás előtt a Közigazgatási és Vagyon Iroda 

jelölése alapján a Családvédelmi Munkacsoport megvizsgálja a nemfizető bérlő szociális 

helyzetét. Megadja a szót. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: kérdezi, hogy a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság javaslata 

arra terjed ki, hogy  ne egyenlő elvek alapján kerüljön elbírálásra a lakbértartozás és a 

Családvédelmi Munkacsoport ítéli meg hogy valaki tartozhat és valaki nem?  

 

Horváth Győző Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke: miután vannak olyan 

családok akik nem tudnak fizetni, eddig is a bizottság és a Családvédelmi Munkacsoport bírálta 

el, hogy ne tegyék ki őket az utcára.  
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Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik azzal kapcsolatban, hogy a Családvédelmi 

Munkacsoportnak mi lenne a szerepe a folyamatban.  

 

 

Szegő András  képviselő: a folyamatábrát határidőkkel javasolja kiegészíteni: a hátralékosok 

felszólításánál szerepel, hogy az a 15. napon van, a továbbiakban viszont, ha nem fizeti meg az 

illető a tartozását a felmondásnál szerepel ugyan a 8 nap, de a fizetési meghagyásnál nincs, 

valamint a kiürítésre sincs határidő. Kéri, hogy a lakásbérleti problémákat ne keverjék a szociális 

problémákkal.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi a Jegyző Asszonytól, hogy a határidőkkel történő 

kiegészítés befogadható-e? 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a törvényi és jogszabályi rendelkezések az előterjesztésben feltüntetett 

határidőket teszik kötelezővé. Elmondja még, hogy a felmondástól a kiürítésig időtartam az 

időszaktól is függ, mivel vannak védett időszakok, amikor nem lehet felszólítani, illetve nem 

lehet kiüríteni a lakást. Az alkalmazott gyakorlat rövid, de ésszerű határidőt állapít meg. Nem 

tartja ésszerűnek határidők meghatározását.  

 

Tolonics Gyula képviselő: a rendeletben szerepel az 50-60 %, tehát szociális pályázók részére 

hirdesse meg ah Önkormányzat… 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: azt már befogadta.  

 

Trenka István képviselő: a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság tagjai saját 

szabadidejüket feláldozva szeretnének segíteni abban, hogy környezettanulmányokat készítsenek 

az olyan családokról, akik olyan élethelyzetbe kerültek, hogy nem tudnak fizetni, bár 

szeretnének. Itt hívja fel a figyelmet, hogy vannak olyan családok is, akik szándékosan nem 

fizetnek. A környezettanulmányok elkészítésével ezeket tudnák kiszűrni.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: ismerteti, hogy a Szociális, Egészségügy és Sport Bizottság 

ülésén is elmondta, hogy az Önkormányzat feladata, hogy egy adott esetben egy nehéz 

élethelyzetet felderítsenek.  

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, ha a bérlők jelzik, hogy nem tudnak fizetni, akkor az 

Önkormányzat általában megadja a részletfizetési kedvezményt. Az egy másik eset, nem 

fizetnek, és nem szólnak hogy problémájuk van.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: a munkacsoport vállalja, hogy határidőn belül megvizsgálja 

az eseteket – nem fognak emiatt csúszni a határidők.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tehát ha ezentúl a Hivatal észleli, hogy valakinek tartozása van, 

akkor ne menjen ki fizetési felszólítás, hanem azonnal a Családvédelmi Munkacsoportnak szól, 

ők minden esetet megvizsgálnak és ők szólnak, hogy küldhetnek-e fizetési felszólítást vagy nem?  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: kimegy a felszólítás… 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: az előbb arról volt szó, hogy felszólítás előtt van a 

Családvédelmi munkacsoport…ez szerepel Horváth Győző indítványában… 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: … nem fizeti meg a tartozását, és a felmondás 8 napon 

belül lépcsőben történik. Abban maradtunk, hogy amennyiben az Önkormányzat illetékes 

bizottsága – rendkívül indokolt esetben jelzi a munkacsoport felé annak szükségességét – akkor 

ebben a lépcsőben  a „Nem fizeti meg a tartozást” – „Felmondás 8 napon belül” lépcső között 

kimegy a munkacsoport. Tehát az Önkormányzat által jelzett, indokolt esetben.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ez más, mint ami le van írva. … az szerepel, hogy felszólítás 

előtt megvizsgálja a nem fizető bérlő szociális helyzetét. Megadja a szót a Jegyző Asszonynak.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: ez alatt azt érti a két illetékes bizottság, hogy a felszólításokkal egy 

időben mi értesítsük Önöket, hogy felszólítást küldtünk ki? Mert ha a felszólításban határidőt 

adunk arra, hogy meddig kell befizetni, és addig a napig nem érkezik be a számlánkra a tartozás, 

akkor az azon a napon – mondjuk 50 db-ot kiküldünk a bizottságnak, hogy van rá lehetőség 

szerint 4-5 napja hétvégével együtt, hogy ez alatt ő végig „környezze” az összes érintett bérlőt. A 

Hivatalnak ugyanis 8 napon belül intézkedést kell hozni. Erre a bizottságnak minden esetben 

megoldást is javasolnia kell – részletfizetés a halasztás támogatása. Az Önkormányzat hallgatólag 

nem tűrheti el azt, illetve nem járhat el úgy, hogy tudomásul veszi, hogy valaki nehéz 

élethelyzetben van, ezért nem fizet és akkor egyszer majd történik valami. Ezeket a helyzeteket 

valamilyen módon kezelni kell. Vagy úgy, hogy a bizottság azt mondja, hogy a bérlő nem fizet, 

de egyébként meg tudná fizetni a tartozást és azonnal járjunk el vele szemben a 8. napon a 

felmondással, vagy indokoltnak tart részletfizetést, de a részletfizetést az érintett bérlőnek kell 

kezdeményezni írásbeli kérelemmel. Ezt egyébként alátámaszthatja a két bizottság, vagy a 

munkacsoport véleménye – de ez a középső út. Azt nem érti, ha valakinek kimegy egy felszólítás, 

akkor miért elképzelhetetlen hogy ő benyújt egy részletfizetési kérelmet, vagy egy halasztási 

kérelmet, vagy leírja egyáltalán, hogy mi a problémája – és akkor megy ki a munkacsoport. Az 

eddigi tapasztalatai azt mutatják, hogy a Családsegítő Központ és a Gondozási Központ is  

felvette a kapcsolatot ezekkel az emberekkel és tömegével jönnek a részletfizetési kérelmek. Nem 

biztos abban, hogy a Családvédelmi Munkacsoportnak át kell venni az emberek helyett hogy 

elmondják, hogy ők mit szeretnének. Elképzelhetőnek tartja, hogy a felszólító levélben 

nyomatékosabban bele kellene írni, hogy ha az élethelyzete indokolja, kérhet részletfizetési 

kedvezményt, vagy halasztási kérelmet – de ennek indokoltságát a Családvédelmi Munkacsoport 

a helyszínen ellenőrzi. Ha a munkacsoport vállalja, hogy határidőben elvégzi a 

környezettanulmányt, akkor tegye, viszont ha a 8. napon nem tud a Hivatal intézkedni, akkor 

teljesen veszendőbe ment mindaz az idő ami előtte volt, mert újra kezdődik elölről az egész, 

hiszen ha a jogszabályi határidőket egy fél nappal is átlépjük, akkor semmibe ment az elvégzett 

munka, mert akkor újra csúszik a dolog. A Vagyon csoport részéről egy nagyon intenzív munka 

indult el ezen a vonalon, amelyen következetesen kellene tovább haladni ahhoz, hogy az 

Önkormányzat hiteles legyen. Abban egyetért, hogy nem szabad „összemosni” a szociális 

rászorultságot és a jogszabályi rend betartását. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a kérelem jó, csak rossz helyen lett elhelyezve. A felszólítást 

minden hátralékosnak ki kell küldeni.  A felszólítás három részből áll. Az első, hogy a bérlő 

megfizeti a tartozását és az eljárás megszűnik. A másik, hogy a bérlő nem fizeti meg a tartozást, 
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ebben az esetben a lakást kiürítik. A harmadik, hogy részletfizetési megállapodást kötnek az 

adóssal. Ebben az esetben ki kell egészíteni a folyamatot és az elé, hogy részletfizetési kérelem 

be kell írni az engedély megállapodása előtt a Családvédelmi Munkacsoport 

környezettanulmányt. Tehát nem a hátralékosok felszólítása elé kell berakni, hanem a 

részletfizetési megállapodás elé. Részletfizetési kérelem után a Családvédelmi munkacsoport 

dönt, hogy részletfizetési megállapodás köthető-e, melyről eddig a Polgármester döntött, de ezt 

örömmel adja át a munkacsoportnak.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: nem minden részletfizetési kérelem esetében szeretnék a 

vizsgálatot, hanem amennyiben ezt jelzi a munkacsoport részére, hiszen a Hivatal ismeri a 

bérlőket és a körülményeiket.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tehát az ügyfelet felszólítják 8 nappal és ha részletfizetési 

kérelem érkezik – minden részletfizetést eljuttatnak a munkacsoporthoz és majd eldöntik hogy 

kimennek, vagy nem mennek ki. A Hivatal nem ismer mindenkit, nem tudja eldönteni, hogy kinél 

indokolt és kinél nem a részletfizetés. Ki fogja szelektálni, hogy kit nézzen meg a munkacsoport?  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: egyetért a Polgármester úrral. A részletfizetési kérelem űrlapján 

mindenki leírja a problémáját, de nem tudja eldönteni, hogy ez kinél valós illetve nem valós 

probléma. Mindenképpen egységesen kell kezelni a kérdést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja, kezdjék el a munkát és minden eset kerüljön a 

munkacsoport elé. Vizsgálják meg és majd a bizottság dönt a kérelem jogosságáról. Így 

befogadja a módosító javaslatot.  

 

Zakar Ágnes képviselő: az adósok körében mindenki ismeri egymást. Van olyan, akinek 2-3 

millió forintos tartozása van évek óta és maradhat a lakásban, és van olyan, aki egyszer nem 

fizetett és máris megkapta a felszólítást a kilakoltatásról. Javasolja ez esetben „árnyalni” a 8 

napon belül-t. Jó megoldásnak tartja a munkacsoport belépését az ügy megoldásába. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: már befogadta a javaslatot.  

 

Szegő András képviselő: abban, hogy vannak akiknek több százezres, milliós tartozásuk van, 

abban a Hivatal is hibás. Szeretné, ha a bérlakásoknál a tartozások behajtása az adóhátralékok 

behajtásának mértékéhez közelítene.   

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: korábban is már elmondta, hogy az olyan bérlakások bérleti jogának a 

meghosszabbítására,  ahol lakbérhátralék van, csak bizottsági határozattal történhetett meg a 

lakásbérlet meghosszabbítása. Most először lett kimondva, hogy a vagyongazdálkodás fontos és 

nem keverendő össze a szociális helyzettel.  

 

Horváth Győző képviselő: a bizottság személy szerint is ismeri az embereket, tudják, hogy kik 

azok akik olyan helyzetben vannak, hogy nem tudnak fizetni.  

 

Benkovits György képviselő: felhívja a figyelmet, hogy van olyan képviselő, aki nem ismeri azt 

a Szentendrét, amelynek a részét érintik ezek az intézkedések. Megállapítása, hogy egy gazdag 

városban nagyon nehéz szegénynek lenni. Ha ezeket az embereket kirakják az utcára, még 



 100 

rosszabb élethelyzetbe kényszerítik őket. Szerinte baj van a rendelettel, mert bizonyos dolgokat 

nem vesz figyelembe, nem szabályoz. Javasolja ennek felülvizsgálatát.  

 

Trenka István képviselő: az Önkormányzatnak is jót tenne egy ilyen „lépcső” beépítése, mint a 

munkacsoport vizsgálata. Javasolja, hogy mindenki lelkiismerete alapján kezelje a kérdést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: összefoglalásként elmondja, hogy a Családvédelmi 

munkacsoport részvételét a folyamatban befogadja, de miután Szegő képviselő úr nem ért ezzel 

egyet, így szavazásra bocsátja annak elfogadását.  

 

 

Zakar Ágnes képviselő visszatér, dr. Dragon Pál képviselő távozik az ülésteremből. Jelenlévő 

képviselők száma 14 fő.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 924   Száma: 09.04.09/16/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 20:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 28.58 22.22 

Nem 5 35.71 27.78 

Tartózkodik 5 35.71 27.78 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Dicső Zoltán Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

Hajdu Gábor Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 
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Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyetért a Családvédelmi 

munkacsoport bekerülésével.  

Mielőtt szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat, bejelenti a 3. számú határozati javaslattal 

kapcsolatban érintettségét, melyet szavazásra bocsát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 925   Száma: 09.04.09/16/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 20:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 71.43 55.55 

Nem 1 7.14 5.56 

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 - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 
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A Képviselő-testület elfogadja a bejelentést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 926   Száma: 09.04.09/16/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 20:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

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

131/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a 23/2006. 

(VI.15.) Önk. sz. rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés Képviselő-testület szeptemberi 

ülésére történő benyújtására.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2009. szeptember 10.  

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 927   Száma: 09.04.09/16/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 20:27  

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 
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Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

132/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 
 

 

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

kinnlevőségek behajtása során a határozat mellékletét képező folyamatábrában foglaltak szerint 

és figyelembevételével járjon el. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2009. szeptember 10. 
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132/2009. (IV.9.) Kt. sz. határozat melléklete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lakás és helyiségbérleti díjak 

folyamatos aktualizálása (minden 

hónap 14. napjáig) 

A hátralékosok felszólítása 

(Lakástörvény 25. § (1), 36 § (1) 

alapján) 

Megfizeti a 

tartozását 

A lakásrendelet 28. §-a 

szerinti részletfizetési 

megállapodást köt 

Nem fizeti meg a 

tartozást 

Az eljárás megszűnik 
Felmondás 8 napon belül 

(Lakástörvény 25. § (1), 36 

§ (1) alapján), felszólítás a 

kiürítésre  

Fizetési meghagyás 

kibocsátása (bíróság) 

Nem teljesíti a 

megállapodásban 

foglaltakat 

Megfizeti a 

tartozását 

Az eljárás 

megszűnik Amennyiben nem 

üríti ki / hagyja el a 

helyiséget/lakást, a 

kiürítés iránt 

intézkedés 

Részletfiz. 

kérelem 

Szoc. és  Család-

véd.  Mcsop. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 13 fő.  

 

 

Kun Csaba alpolgármester: szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 928   Száma: 09.04.09/16/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 20:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 
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Kun Csaba alpolgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

133/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. felkéri a Polgármestert, hogy a 3047 hrsz-ú és a 2343 hrsz-ú két ingatlan esetében a 

társasházzá alakítását kezdeményezze. 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a 2441 hrsz-ú ingatlan 23/2006 (IV.15) Önk. sz. rendelet 

szerinti, pályázat útján történő értékesítésére. 

3. tekintettel arra, hogy a 23/2006 (IV.15) Önk. sz. rendelet 41.§ (2) bekezdése alapján 

nincs lehetőség az elővásárlási jog gyakorlására való nyilatkozat benyújtására 

meghatározott 30 napos határidő meghosszabbítására, ezért felkéri a Polgármestert, 

hogy értesítse a 3426 hrsz-ú bérlő jogi képviselőjét az ingatlanra vonatkozó 

értékesítési szándéknak a per lezárulásáig való fenntartásáról. 

4. felkéri a Polgármestert, hogy a 2333/2 hrsz-ú ingatlan bérlőjének költségén újabb 

értékbecslést rendeljen meg. A Képviselő-testület döntsön az adás-vételi szerződés 

tervezetben a vételárról.  

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2009. május 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester visszatér az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 14 fő.  

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 929   Száma: 09.04.09/16/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 20:28  

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 
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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 - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

134/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a 2333/2. hrsz-

ú, természetben Fő tér 14. szám alatti ingatlan bérlőjével pénzbeli térítés fizetésével, az 

önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, 

valamint elidegenítésükről szóló 23/2006. (VI.15.) Önk.sz. rendelet 25. § alapján szüntesse meg a 

határozatlan idejű szerződését. Ezt követően az ingatlan értékesítését pályázat útján hirdesse meg.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2009. április 30. 
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17/a. Előterjesztés a Szentendre, Kondor Béla u. 11. Társasház által benyújtott ÖKO 

Program (LFP-2008-LA-9-M) pályázatának támogatására 

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

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

javaslatot:    

 

Szavazás eredménye 

 

#: 930   Száma: 09.04.09/17/0/A/K T 

Ideje: 2009 április 09 20:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a következő határozatot hozza:    

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

135/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 

1. támogatja a 2000 Szentendre, Kondor Béla u. 11. (hrsz. 1600/10) alatti Társasházi 

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

2. az 1.315.944 Ft teljes felújítási költségű, a támogatás szempontjából 1.315.944 Ft 

elismerhető bekerülési költségű fejlesztéshez egyösszegű vissza nem térítendő támogatást 

biztosít a következők szerint: 

a) a  616.000 Ft igényelt állami támogatáson, valamint a lakások tulajdonosai által 

vállalt 0 Ft saját erőn felül az Önkormányzat, mint támogató 699.944 Ft 

támogatást biztosít;      

b) az önkormányzati támogatás feltétele az elnyert állami támogatás igazolása 

pályázó részéről; 

c) az Önkormányzat és az ingatlanok tulajdonosai között megállapodás kerül 

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

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

a fejlesztés működésének fenntartását; 

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

pályázat vonatkozásában a 2009. évi költségvetésben a kötvénykibocsátás terhére; 

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

szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

17/b. Előterjesztés a Szentendre, Radnóti u. 6. Társasházi Közösség által benyújtott ÖKO 

Program (LFP-2008-LA-9-M) pályázatának támogatására 

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

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

javaslatot:    

 

Szavazás eredménye 

 

#: 931   Száma: 09.04.09/17/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 20:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

136/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 

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

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

2. az 1.607.992 Ft teljes felújítási költségű, a támogatás szempontjából 1.583.392 Ft 

elismerhető bekerülési költségű fejlesztéshez egyösszegű vissza nem térítendő támogatást 

biztosít a következők szerint: 

a) a 693.000 Ft igényelt állami támogatáson, valamint a lakások tulajdonosai által 

vállalt 24.600 Ft saját erőn felül az Önkormányzat, mint támogató 890.392 Ft 

támogatást biztosít;      
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b) az önkormányzati támogatás feltétele az elnyert állami támogatás igazolása 

pályázó részéről; 

c)  az Önkormányzat és az ingatlanok tulajdonosai között megállapodás kerül 

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

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

a fejlesztés működésének fenntartását; 

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

pályázat vonatkozásában a 2009. évi költségvetésben a kötvénykibocsátás terhére; 

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

szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

17/c. Előterjesztés a Szentendre, Radnóti u. 11. Társasházi Közösség által benyújtott ÖKO 

Program (LFP-2008-LA-9-M) pályázatának támogatására 

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 932   Száma: 09.04.09/17/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 20:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 
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Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

 

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

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

137/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 

1. támogatja a 2000 Szentendre, Radnóti Miklós út 11. (hrsz. 8634/21) alatti Társasházi 

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

2. az 1.917.256 Ft teljes felújítási költségű, a támogatás szempontjából 1.908.118 Ft 

elismerhető bekerülési költségű fejlesztéshez egyösszegű vissza nem térítendő támogatást 

biztosít a következők szerint: 

d) a 693.000 Ft igényelt állami támogatáson, valamint a lakások tulajdonosai által 

vállalt 24.600 Ft saját erőn felül az Önkormányzat, mint támogató 890.392 Ft 

támogatást biztosít;      

e) az önkormányzati támogatás feltétele az elnyert állami támogatás igazolása 

pályázó részéről; 

f)  az Önkormányzat és az ingatlanok tulajdonosai között megállapodás kerül 

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

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

a fejlesztés működésének fenntartását, 

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

pályázat vonatkozásában a 2009. évi költségvetésben a kötvénykibocsátás terhére; 

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

szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 
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18. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

  

 

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

rendeletet.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 933   Száma: 09.04.09/18/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 20:30  

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Trenka István Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képviselő-testület a következő rendeletet fogadta el:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2009. (IV.20.) Önk. sz. rendelete 

az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. 

§-a  alapján Szentendre Város Önkormányzata 2008. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet 

alkotja. 

 

 

1. § 

 

(1) A Képviselő-testület Szentendre Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló beszámolóját az 1/A és 1/B számú mellékletben foglaltaknak 

megfelelően  

 

9 378 434 EFt,  azaz Kilencmilliárd - háromszázhetvennyolcmillió - 

négyszázharmincnégyezer forint módosított bevételi és kiadási 

előirányzattal   

8 811 067 EFt,  azaz Nyolcmilliárd-nyolcszáztizenegymillió-hatvanhétezer forint 

bevételi főösszeggel    

 5 057 539 EFt, azaz Ötmilliárd-ötvenhétmillió-ötszázharminckilencezer forint 

kiadási főösszeggel    

 

hagyja jóvá. 

 

 

(2) Szentendre Város Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített mérlegét a 7/A  számú melléklet 

szerint  

 

24 069 536 EFt, 

azaz Huszonnégymilliárd – hatvankilencmillió - 

ötszázharminchatezer forint főösszeggel  

 

  jóváhagyja. 

 

(3)  Szentendre Város Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványát a 8/A  és 8/B. számú melléklet 

szerint jóváhagyja.  

Az intézményektől elvont szabad pénzmaradvány működési céltartalékot képez az előre nem 

látható évközi feladatokra.  
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2. § 

 

(1) A Képviselő-testület a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja az önállóan és részben önállóan 

gazdálkodó intézmények költségvetési beszámolója kiemelt előirányzatainak teljesítését. 

 

(2) A Képviselő-testület az 5., 5/A, 5/B, 5/C és 5/CA  számú melléklet szerint jóváhagyja a 

Polgármesteri Hivatal előirányzatainak teljesítését. 

 

(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatok teljesítését a 3. számú melléklet szerint hagyja 

jóvá. 

 

(4) A Képviselő-testület a beruházási  előirányzatok teljesítését a 4. számú melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

 

3. § 

 

A Képviselő-testület elfogadja a 9, 10/A, 10/B, 10/C, 10/D, 11, 12, 13.  számú melléklet szerinti 

tájékoztatót az adóbevételek és hátralékok, valamint a közvetett támogatások alakulásáról, 

továbbá a pályázatokról, a kibocsátott kötvény bevétele valamint a polgármesteri keret 

felhasználásáról.  

 

4. § 

 

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondolkodik. 

 

 

Szentendre, 2009. április 9. 

 

 

A rendelet  excel táblái a  jegyzőkönyv  mellékletét képezik.  

 

 

 

 

19. Beszámoló a belső ellenőrzés 2008. évi tapasztalatairól 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

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

javaslatot:   
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Szavazás eredménye 

 

#: 934   Száma: 09.04.09/19/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 20:30  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

 

  

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

138/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 
 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete a 2008., évi ellenőrzési munkáról szóló beszámolót a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felhívja a figyelmet a hiányosságok 

intézkedési tervnek megfelelő felszámolására. 

 

Felelős:  Polgármester, Jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 

 

Szentendre Város Önkormányzat 2008. évi belső ellenőrzéséről  

 

 

A.  A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása ( Ber. 31.§ (3) bekezdés a) pont   

 

1. Az ellenőrzés személyi és tárgyi feltételei, tevékenységet elősegítő és akadályozó tényező  

 

A belső ellenőrzési feladatot a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 

Társulással szerződéses kapcsolatban álló Győriné Franyó Éva egyéni vállalkozó látta el, 

jegyző által aláírt megbízólevél és vizsgálatonként jóváhagyott ellenőrzési program alapján. 

A jelentés tervezetek egyeztetése a jegyzővel és az érintettekkel minden esetben megtörtént. 

Az összefoglaló jelentés alapdokumentációját képezik a belső ellenőrzési jelentések.        

 

    

2. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai és javaslatai  

 

2008. évi költségvetés megalapozottságának és elfogadásának vizsgálata 

 

 

Megállapítás, javaslat Rangsor Kockázat / 

Hatás 

Megoldás Státusz 

(folyamatb

an vagy 

végrehajtot

t) 
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A költségvetési koncepció 

összeállítása és a költségvetési 

rendelet megalkotása 

érdekében javasolt, hogy az 

Önkormányzat a folyamatban 

résztvevők feladatairól, az 

egyes eljárási határidőkről, a 

dokumentálás rendjéről 

szabályzatot alkosson. 

Javaslat Kisebb a 

kockázat, ha 

folyamat 

kellőképpen 

szabályozott 

Szabályzat 

alkotása 

F 

Az előterjesztés nem 

tartalmazta - az Áht. 118. §-

ban foglaltak szerint - a 

közvetett támogatásokat 

tartalmazó kimutatást.  

Csekély 

jelentőségű 

- A jövőben az 

előterjesztés 

tartalmazza a 

szöveges 

indokolást is 

F 

Az Áht. 118. §-ban foglaltakat 

javasolom nem a költségvetési 

rendeletben (hanem egyéb 

önkormányzati rendeletben) 

szabályozni, tekintettel arra, 

hogy az ott szabályozottakat 

már a költségvetés 

előterjesztésekor is be kell 

mutatni az Önkormányzat 

Képviselő-testületnek. 

Csekély 

jelentőségű 

- - F 

 

 

2007. évi gazdálkodás vizsgálata 

 

Az Áht. 120/A § (3) bekezdése szerint „A költségvetési bevételek és kiadások tervezése, 

felhasználása és elszámolása, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás a belső 

ellenőrzés tárgyát képezik.”   

 

Az önkormányzat 2007. évi bevételi és kiadási előirányzatokkal megfelelően gazdálkodott. A 

bevételek a módosított előirányzathoz képest 89 %-ában teljesültek, a felhalmozási célú 

bevételek mindössze 33%-ban teljesültek,  az ingatlanértékesítés teljesítése 36 %-os, amely 143 

MFt bevételi lemaradást jelentett.  

Kedvezőnek értékelhető, hogy a működésre tervezett 137 MFt hitel igénybevétele nem történt 

meg, bár az intézmények finanszírozása 70 MFt-tal elmaradt a módosított előirányzattól.  Az 

önkormányzat a teljesített bevételek közel 97 %-át használta fel a kiadások teljesítésére  

Az évközi előirányzat-módosításokról vezetett nyilvántartás megfelelő.  

 

A belső ellenőrzés szeretné felhívni a figyelmet, hogy a részben önállóan gazdálkodó 

intézmények pénzmaradványa is kerüljön bemutatásra és a költségvetési szerv felügyeleti szerve 

döntsön a pénzmaradvány felhasználásáról összhangban  az Ámr. 66.§ (4) bekezdésben 
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foglaltakkal, mely szerint ….az önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a helyi 

önkormányzat képviselő-testülete a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.   

 

A belső ellenőrzés javasolta:   

1. a személyi juttatási előirányzat-maradvány összetételének megállapítása céljából a hivatal 

alakítsa ki a megfelelő bérnyilvántartási rendszert, amelyből – utólag is ellenőrizhető 

módon – megállapítható az átmeneti és tartós bérmegtakarítás összege, alapját képezi a 

bérmegtakarítás terhére kifizethető jutalmazásnak valamint a tartós bérmegtakarítás 

illetményjavításra és jutalmazásra is felhasználható az Ámr. 59. § (7) bekezdésben 

foglaltak szerint.      

2. a részben önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradványa is kerüljön bemutatásra és a 

költségvetési szerv felügyeleti szerve döntsön a pénzmaradvány felhasználásáról 

összhangban  az Ámr. 66.§ (4) bekezdésben foglaltakkal.   

  

   

2008. évi normatív hozzájárulás tervezésének vizsgálata 

 

A belső ellenőrzés által szúrópróbaszerűen megvizsgált támogatási jogcímek és azok összegei a 

költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelnek. Az ellenőrzés felhívja azonban a figyelmet 

arra, hogy a törvényben meghatározott egyes támogatások csak a jogszabályban meghatározott 

alapbizonylatok birtokában igényelhetők jogszerűen, így például működési engedélyek, 

szakvélemények, tanügyi okmányok, adott esetben társulási megállapodás.  

 

 

A készpénzkezelés és a házipénztár működés szabályszerűségi vizsgálata  

 

A belső ellenőrzés összegezve megállapította, hogy a Polgármesteri Hivatal készpénzkezelésének 

szabályozottsága megfelelő. A pénztárrovancs alkalmával a kötelező egyezőség fennállt. A 

szúrópróbaszerűen kiválasztott bizonylatok alaki és tartalmi szempontból megfelelőek voltak.  

A Tűzoltóság esetében a Pénzkezelési Szabályzat elavult, felülvizsgálata és aktualizálása 

szükséges. A pénztárkezelő rendszer alkalmazása indokolt, amely a hatékonyabb feladatellátást 

segíti elő. A pénzügyi folyamatok szabályozása, a FEUVE rendszer kialakítása szükséges.  

A belső ellenőrzés javasolta  

a) Polgármesteri Hivatalnál a pénztárkezelő rendszer adatokkal történő feltöltését a 

hatékony munkavégzés érdekében.  

b)  Tűzoltóságnál   

1. a TATIGAZD főkönyvi könyvelő programhoz kapcsolódó pénztárrendszer 

alkalmazását, mely a MÁK-tól térítésmentesen igényelhető meg. 

2. a Pénzkezelési Szabályzat teljes átdolgozását  

3. a pénzkezeléssel, a bankterminál használattal kapcsolatos feladat- hatás- és 

felelősségkörök részletes szabályozását.   

4. a pénzügyi folyamatok szabályozását és a FEUVE keretében történő 

ellenőrzését.  

5. a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az utalványrendelet alkalmazását a 

készpénzforgalom lebonyolítása során.  

6. a szakmai teljesítés igazolására vonatkozó szabályzat elkészítését és 

alkalmazását.   
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7. a kötelezettségvállalás nyilvántartásának szabályozását és naprakész vezetését.    

 

Az önkormányzat szabályozottságának vizsgálata 

Az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 

szóló 34/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet 

 

 A belső ellenőrzés javasolta módosítani:  

1. A R. 9. § (3) bekezdését, amely a csak nagykorú szentendrei polgárok részére 

engedett „irat betekintési” jog gyakorlását és sérti az adatvédelmi törvény 

rendelkezéseit, tekintettel arra, hogy ezen adatok köre közérdekű és azok 

megismerése a törvény 19. §-20. § rendelkezése alá esik.  

2. A R. 17. § (2) bekezdését, miszerint a „helyi közbeszerzési rendelet” törlendő, 

tekintettel arra, hogy e tárgykörben 2004. május 1. óta nem lehet rendeletet 

alkotni. 

 

 

 

A helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 64/2003. (XII.18.) Önk. sz. rendelet 

 

1. A R. 4. § (2), 11. § (2) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatos vélemény, a törvény szerint 

a szabályoktól, úgy lehet eltérni, hogy az adókötelezettséget egy személy teljesíti. Javasolt a 

rendelet ennek megfelelő módosítása. 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő- testülete által jóváhagyott (101/2007. (IV.10.) 

Kt. sz. határozat) Közbeszerzési Szabályzat vizsgálata  

1. Javasolt, hogy a szabályzat egészüljön ki a tervpályázat lefolytatására vonatkozó helyi 

szabályokkal. 

2. A szabályzat nem tartalmaz helyi jellegű szabályokat az egyes törvényben 

meghatározott feladatok elvégzésére (pl. éves összesített közbeszerzési terv 

elkészítése, statisztikai összegezés elkészítése és megküldése). Javasolt a szabályzat 

kiegészítése. 

 

2008. évi költségvetés I-III. n.éves teljesítésének  vizsgálata  

 

A belső ellenőrzés összegezve megállapította, hogy a 2008. évi költségvetés időarányosan 

alulteljesített, a bevételek és kiadások összhangja megvalósult.  

A belső ellenőrzés javasolta:  

1. a Számlarendet kiegészíteni az EU-s támogatások számviteli elszámolásával, tekintettel a 

Vhr. 49. § (5) bekezdésére, miszerint „Az államháztartás szervezetének vezetője felelős a 

számlarend összeállításáért, folyamatos karbantartásáért, a naprakész könyvvezetés 

helyességéért.” A gyakorlatban elkülönített bankszámlát és részletező  kódot 

alkalmaznak.  

2. a Kockázatkezelési Szabályzat felülvizsgálatát és a rendszer 2009. évi működésének 

biztosítását.  
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2009. évi költségvetési koncepció megalapozottságának és elfogadásának vizsgálata 

 

Megállapítás, javaslat Rangsor Kockázat / 

Hatás 

Megoldás Státusz 

(folyamatb

an vagy 

végrehajtot

t) 

A költségvetési koncepció 

összeállítása és a költségvetési 

rendelet megalkotása 

érdekében javasolt, hogy az 

Önkormányzat a folyamatban 

résztvevők feladatairól, az 

egyes eljárási határidőkről, a 

dokumentálás rendjéről 

szabályzatot alkosson. 

Javaslat Kisebb a 

kockázat, ha 

folyamat 

kellőképpen 

szabályozott 

Szabályzat 

alkotása 

F 

 

 

3. Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására 

okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid 

összefoglalása  -  PM útmutató Ad) pontja ( Ber.31. § (3) bekezdés ad) pont )  

 

   Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására 

okot adó cselekményt nem tárt fel.  

 

4. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer szabályszerűségének, 

gazdaságosságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok 

( Ber. 31. § (3) bekezdés ae) pont) 

A FEUVE 2007. évi működésének értékelése során a legkedvezőbb alacsony minősítést kapta.  

A FEUVE működéséhez kapcsolódó nyilatkozatot a költségvetési szervek vezetői nem tettek, 

amely nem felel meg az Ámr. 149. § (2) c) bekezdésében foglaltaknak, mely szerint  „ A 

költségvetési szerv felügyeleti szerve a költségvetési szervei részére előírja, hogy az Áht. 97. § (2) 

bekezdésében meghatározott kötelezettségnek megfelelően e rendelet 23. sz. melléklete szerint 

értékelje a FEUVE rendszer működését, és az éves költségvetési beszámolóval együttesen küldje 

meg a felügyeleti szervnek.  

 

A belső ellenőrzés javasolja kialakítani adatbázis rendszert a Ber. 29/A. § - ban   foglalt – a belső 

és külső ellenőrzési jelentésekben tett megállapítások, javaslatok hasznosulásának és  

végrehajtásának – nyilvántartási kötelezettsége teljesítése érdekében.  

 

B. A belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása  

 

1. Intézkedési tervek az ellenőrzési megállapítások és ajánlások hasznosulására  
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A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 29. §-a 

szerint „Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője a szükséges intézkedések 

végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidő megjelölésével az ellenőrzési az 

ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül intézkedési tervet készít.”  

A Jegyző a vizsgálati jelentésekhez kapcsolódóan gondoskodott az intézkedési tervek kiadásáról, 

feladat, felelős és határidő megjelölésével.   

 

2. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok  

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 29/A. §-ban 

foglalt nyilvántartás felfektetése.  

 

Az előre nem látható ellenőrzési feladatok megvalósítására a 2009. évi ellenőrzési terv 20 % 

kapacitást biztosít. A soron kívüli ellenőrzés a Ber. 21. § (6) bekezdése alapján a Jegyző, a 

Polgármester, a képviselő-testület javaslatára illetve a belső ellenőrzési vezető kezdeményezésére 

kerülhet sor.   

 

A Képviselő-testület a 2009. évi belső ellenőrzési tervet 469/2008. (XII.09.) Kt. sz. határozattal 

elfogadta.  

 

 

Szentendre, 2009. január 31.  

 

 

        Győriné Franyó Éva  

             Kistérségi Belső ellenőrzési vezető  

 

 

 

 

20. Előterjesztés a 2009. éves összesített Közbeszerzési Terv, valamint a 2009. április 13-

től hatályos Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

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

javaslatokat.   

  

 
Szavazás eredménye 

 

#: 935   Száma: 09.04.09/20/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 20:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93.75 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.25 5.56 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

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

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

139/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 
 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő- testülete  

1. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5. § (1)-(4) bekezdése alapján 

Szentendre Város Önkormányzatának és Szentendre Város Polgármesteri Hivatalának – mint 

helyi önkormányzati költségvetési szervnek – 2009. évre vonatkozó, éves összesített 

Közbeszerzési Tervét a határozat mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá; 
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2. felkéri a Polgármestert és a Közbeszerzési Munkacsoportot, hogy az éves összesített 

Közbeszerzési Tervben szereplő - megfelelő előkészítettségi állapotban lévő és pénzügyi 

fedezettel rendelkező - beszerzéseket a Közbeszerzési Szabályzatban foglaltak szerint 

megindítsa és lefolytassa. 

 

Felelős: Polgármester, Közbeszerzési Munkacsoport 

Határidő: 1. pont: azonnal 

  2. pont: folyamatos 
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1. számú melléklet 

 

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

2009. ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERVE 

„SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE” 

A beszerzés A szerződés típusa 

megnevezése Testületi döntés (adott esetben) Bruttó értéke 

(ÁFÁ-val növelt) 

tervezett időpontja eljárás tervezett 

típusa 

Határozott idejű Határozatlan 

idejű 

Szentendrei utak felújításának 

műszaki ellenőrzése  

5/2009. (I.22. Kt. számú határozat 1.250.000, - Ft 2009. január Hirdetmény nélküli 

egyszerű eljárás 

X  

SZEI kivitelezés műszaki 

ellenőrzése 

 15.300.000,- Ft 2009. május Közösségi, nyílt 

eljárás 

X  

SZEI kiviteli tervek készítése  34.080.000, - Ft 2009. február Közösségi rezsim 

nyílt eljárás 

X  

SZEI- disszemináció biztosítása 68/2009. (III.07.) Kt. számú határozata 936.000,- Ft 2009. március Hirdetmény nélküli 

egyszerű eljárás 

X  

SZEI- egyéb szakmai 

szolgáltatások költségei (ISO 

9001 és MEES szabványoknak 

megfelelő felkészítés díja, ISO 

9001 és MEES szabványoknak 

megfelelő tanúsítás díja, 

ISO/IEC 27001 szabványnak 

megfelelő felkészítés díja, 

ISO/IEC 27001 szabványnak 

megfelelő tanúsítás díja, a 

bevezetésre kerülő gazdasági 

rendszer modulok informatikai 

rendszerbe integrálásának díja)  

 9.684.000,- Ft 2009. október Új egyszerű eljárás X  

a KMOP-2007-4.6.1/2 

Szentendrei Óvodák Felújítása és 

Korszerűsítése”- kiviteli tervezés 

 3.540.000,- Ft 2009. január Hirdetmény nélküli 

egyszerű eljárás 

X  

Pannónia-telep csapadékvíz 

elvezetés - Mérnöki, szakértői 

díjak  

 7.500.000,- Ft 2009. június Közösségi rezsim 

nyílt eljárás 

X  

Pannónia-telep csapadékvíz 

elvezetés - Nyilvánosság 

biztosítása 

68/2009. (III.07.) Kt. számú határozata 1.500.000,- Ft 2009. március Hirdetmény nélküli 

egyszerű eljárás 

X  

Könyvvizsgálati szolgáltatás  10.000.000, - Ft 2009. június Új egyszerű eljárás X  

Polgármesteri Hivatal 458/2008. (XII.09.) Kt. számú határozat 5.000.000, - Ft 2008.december-  X  



 127 

szervezetfejlesztése- oktatási 

feladatok 

2009. január 

Polgármesteri Hivatal 

szervezetfejlesztése- mérnöki, 

szakértői feladatok  

459/2008. (XII.09.) Kt. számú határozat 8.760.000 Ft 2009. március  X  

Polgármesteri Hivatal 

szervezetfejlesztése- 

tanulmányok, adatbázisok 

készítése 

459/2008. (XII.09.) Kt. számú határozat 5.700.000 Ft 2009. március  X  

Utak tervezése Radnóti 

csomópont, Barackvirág, Nap, 

Telep, Táltos, Pannónia telep 

útjainak tervezése 

 20.000.000, - Ft 2009. május Új egyszerű eljárás X  

Pismány szennyvízelvezetés 

tervezése II-III. ütem  

 10.000.000, - Ft 2009.október Új egyszerű eljárás X  

Gát I. fordulós pályázat 

kiviteli/tender tervek készítése 

 12.000.000, - Ft 2009. május Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos 

X  

Szentendre, Egres út I. és II. 

szakaszának megépítése, 

valamint a Barackos utca szilárd 

burkolattal történő ellátása, 

járda, továbbá buszforduló 

kiépítése, fásítás- műszaki 

ellenőrzés 

 7.500.000, - Ft 2009. március Közösségi rezsim, 

nyílt eljárás 

X  

Belváros rehabilitáció- 

nyilvánosság biztosítása 

 30.000.000, - Ft 2009. augusztus Közösségi rezsim, 

nyílt eljárás 

X  

Belváros rehabilitáció- 

információs rendszer fejlesztése 

a közterületeken és a 

középületekben, valamint 

promóciós anyagokban 

 42.000.000, - Ft 2009. augusztus Közösségi rezsim, 

nyílt eljárás 

X  

Csapadékvíz elvezetés- Pismány  7.000.000, - Ft 2009. szeptember Új egyszerű eljárás X  

1993. évi III. törvény 65/F. § (1) 

bekezdés c) pontja 

szerinti fogyatékosok nappali 

ellátása szolgáltatás 

  9.081.024, - Ft 2009. május Új egyszerű eljárás  X 
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SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

2009. ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERVE 

„ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS” 

A beszerzés A szerződés típusa 

megnevezése Testületi döntés (adott esetben) becsült értéke tervezett időpontja eljárás tervezett 

típusa 

Határozott idejű Határozatlan 

idejű 

Emelt szintű járóbeteg szakellátó 

központ kialakítása Szentendrén 

53/2009. (II.12.) Kt. számú határozat, 

68/2009. (III.05.) Kt. számú határozat 

462.000.000, - Ft 2009. május Közösségi rezsim, 

nyílt, eljárás 

X  

a KMOP-2007-4.6.1/2 

Szentendrei Óvodák Felújítása és 

Korszerűsítése”- kivitelezés 

55/2009. (II.12.) Kt. számú határozat 217.290.827, - Ft 2009. március Közösségi rezsim, 

nyílt, eljárás 

 

X  

Pannónia-telep csapadékvíz 

elvezetés- kivitelezés 

54/2009. (II.12.) Kt. számú határozat 413.986.097, - Ft  Közösségi rezsim, 

nyílt, eljárás 

X  

Szentendre, Egres út I. és II. 

szakaszának megépítése, 

valamint a Barackos utca szilárd 

burkolattal történő ellátása,járda, 

továbbá buszforduló kiépítése, 

fásítás 

91/2009. (III.12.) Kt. számú határozat 362.000.000, -Ft 2009. március Nemzeti nyílt 

eljárás 

X  

Hidak állapotfelmérése, felújítása  

Bükköspatak: 6 db 

gyaloghíd, 2 db gépjárművel 

való közlekedésre alkalmas, 

Híd utcai híd 

 5.000.000, - Ft 2009. július Új egyszerű eljárás X  

Városi utak, járdák felújítása  

Kockakő, földutak: Céh u., 

Járdák: Áprily tér, Szent 

András óvoda, Szentlászlói 

út, Izbégi isk. 

 7.000.000,- Ft 2009. március Hirdetményes 

egyszerű eljárás 

X  

1+1 utak felújítása  

Saját forrás: 27.000 EFt + 

támogatás 27.000 EFt, Nap utca 

és más kijelölt utak 

 54.000.000, - Ft 2009. május Új egyszerű eljárás X  

Önkormányzati tulajdonú lakó és 

vegyes tulajdonú ingatlanok 

felújítása  

 25.986.000, - Ft 2009. szeptember Közösségi rezsim, 

nyílt, eljárás 

X  

Bercsényi utca 4. felújítása   90.000.000, - Ft 2009. július Közösségi rezsim, 

nyílt, eljárás 

X  
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Bercsényi utca 2. felújítása   90.000.000, - Ft 2009. július Közösségi rezsim, 

nyílt, eljárás 

X  

Görög utca 1. felújítása   90.000.000, - Ft 2009. július Közösségi rezsim, 

nyílt, eljárás 

X  

Városháza felújítása vállalkozói 

támogatással - irattár 

 10.000.000, - Ft 2009. július Közösségi rezsim, 

nyílt, eljárás 

X  

Díszkivilágítás felújítása  

Kálvária,Templomdomb, 

Dunakorzó, stb. 

 2.000.000, - Ft 2009. április Új egyszerű eljárás X  

Vízelvezető árkok felújítása  

Burkolt árkok: Vasúti villasor, 

Kút, Jobbágy, Szatmári  

 5.000.000, - Ft 2009. április Új egyszerű eljárás X  

Átereszek javítása  

Boldogtanya, Szentlászlói és 

Vasúti villasorba torkolló 

bekötő utak 

 2.000.000, - Ft 2009. április Új egyszerű eljárás X  

Patakmeder átjárók felújítása   1.000.000, - Ft 2009. április Új egyszerű eljárás X  

Új köztemető létesítése   300.000.000, - Ft 2009. június Közösségi rezsim, 

nyílt, eljárás 

X  

Egres utcai híd: tervezés, 

kivitelezés  

 35.000.000, - Ft 2009. szeptember Új egyszerű eljárás X  

Egres utcai kanyarodó sáv 

kialakítása: tervezés, kivitelezés  

 15.000.000, - Ft 2009. május Új egyszerű eljárás X  

Pomázi - Radnóti csomópont: 

tervezés, kivitelezés  

 15.000.000, -Ft 2009. május Új egyszerű eljárás X  

Kálvária út (új köztemető) I.ütem, 

útszerkezet kivitelezése  

 25.000.000, - Ft 2009. június Közösségi rezsim, 

nyílt, eljárás 

X  

Hajléktalan szálló felújítása  2.600.000, - Ft 2009. június Közösségi rezsim, 

nyílt, eljárás 

X  

Belvárosi rehabilitáció- épületek, 

közterületek felújítása 

 964.855.000, - Ft 2009. szeptember Közösségi rezsim, 

nyílt, eljárás 

X  

Önkormányzati épületek 

karbantartása 

 33.332.000 Ft 2009. február Hirdetmény nélküli 

egyszerű eljárás 

X  

Kátyúzás, járdák, utak felújítása  33.332.000 Ft 2009. február Nemzeti nyílt X  
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SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

2009. ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERVE 

„ÁRUBESZERZÉS” 

A beszerzés A szerződés típusa 

megnevezése Testületi döntés (adott esetben) becsült értéke tervezett időpontja eljárás tervezett 

típusa 

Határozott idejű Határozatlan 

idejű 

Földgáz és villamos energia 

beszerzése 

50/2009. (II.12.) Kt. számú határozat  2009. július Közösségi, 

tárgyalásos eljárás 

X  

A gyógyító, megelőző munkához 

és az informatikai infrastruktúra 

bővítéséhez használatos új gépek, 

berendezések beszerzése (SZEI), 

az Intézményvezető javaslata 

alapján több eljárás keretében:  

1. Kombinált digitális felvételi és 

átvilágító berendezés, PACS 

szerver, telediagnosztika, 

archiválás, SEF kamera 

2.Egy napos sebészet felszerelése 

3.Gastroenterologiai 

berendezések, szkópok, mosók, 

mosogatógép 

4.Műszerbeszerzés 

5.Informatikai beszerzés 

6.Műszerbeszerzés 

 302.516.880,- Ft 2009. december Közösségi rezsim 

nyílt eljárás 

  

KMOP-2007-4.6.1/2 Szentendrei 

Óvodák Felújítása és 

Korszerűsítése- eszközbeszerzés 

 27.071.876, - Ft 2009. március Közösségi rezsim 

nyílt eljárás 

X  

Laptopok beszerzése képviselők 

és külső bizottsági tagok részére  

Elavult számítógépek cseréje, új 

munkatársak felszerelése (kb.15 

db)  

Bírósági épületszárny beillesztése 

a struktúrált hálózatba 

Egyéb informatikai eszközök 

beszerzése  

Nagy teljesítményű fénymásoló 

beszerzése szervezésre 2 

db(bérlés)  

319/2008. (IX.09.) Kt.sz. határozat 14.000.000, - Ft 2009. május Új egyszerű, vagy 

központosított 

közbeszerzési 

eljárás 

X  



 

 
 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

140/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 

CXXIX. törvény 6. § (1) bekezdése alapján Szentendre Város Önkormányzatának Közbeszerzési 

Szabályzatát a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Polgármester 

 



 

SZENTENDRE  

VÁROS  

 

 

 

 

 

 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009. április 13. 
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A közbeszerzésekről szóló, többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6.§ (1) bekezdésében 

foglaltak figyelembevételével, a Kbt. gyakorlati alkalmazása, a közbeszerzési eljárások törvénynek megfelelő módon 

történő, hatékony lebonyolítása érdekében Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következő 

közbeszerzési szabályzatot alkotja: 

I. Rész 

Általános rendelkezések 

I. A szabályzat célja, alanyi hatálya 

A jelen közbeszerzési szabályzat célja Szentendre Város Önkormányzata (továbbiakban: ajánlatkérő) által indított, a 

Kbt. hatálya alá eső közbeszerzések átláthatóságának, nyilvánosságának, ellenőrizhetőségének megteremtése, az eljárás 

előkészítése, bonyolítása, dokumentálása és belső ellenőrzése rendjének, az eljárás során hozott döntésekért felelős 

személyek, testületek, valamint az eljárásban résztvevők felelősségének meghatározása. 

II. Az ajánlatkérő jogállása 

 

Az ajánlatkérő valamennyi közbeszerzési eljárása során köteles betartani a Kbt. és jelen közbeszerzési szabályzat 

előírásait. A közbeszerzés alanyi hatálya alá tartozó szervezetekről a Kbt. 22.§-a rendelkezik. Ennek d) pontja 

kimondja, hogy a helyi önkormányzat mint ajánlatkérő a Kbt. alanyi hatálya alá tartozik. 

III. Alapvető szabályok 

 

1. A közbeszerzési szabályzat hatálya ajánlatkérő által visszterhes szerződés megkötése céljából lefolytatott, 

törvényben meghatározott tárgyú és értékű beszerzésekre (a továbbiakban: közbeszerzés) terjed ki. 

 

2. A közbeszerzési eljárást a Kbt., a közbeszerzéssel kapcsolatos egyéb jogszabályok és szakmai szabályok 

(Közbeszerzések Tanácsa elnökének tájékoztatói, Közbeszerzések Tanácsa ajánlásai) rendelkezéseinek betartásával 

kell előkészíteni és lefolytatni, biztosítva a verseny tisztaságát, a nyilvánosságot és az esélyegyenlőséget. 

 

3. A közbeszerzési eljárás törvényben meghatározott szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben azt a Kbt. 

kifejezetten megengedi. 

 

4. Nem vehet részt az eljárás előkészítésében, lefolytatásában és az eljárás során a döntéshozatalban olyan személy, 

aki a Kbt. 10. § alapján összeférhetetlen. Az összeférhetetlenségből adódó kárt az érintett személy köteles 

megtéríteni. 

 

5. Az eljárásban résztvevő személyek a közbeszerzés során tudomásukra jutott információkkal a jelentkezőket, 

ajánlattevőket jogtalanul nem segíthetik, és azokat az eljárás alatt és azt követően jogosulatlan személy tudomására 

nem hozhatják.  

 

6. Az eljárásban résztvevő személyek összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kötelesek tenni. A titoktartási 

kötelezettségét megszegő személy felel az ebből adódó kárért. Az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat 

iratmintáját jelen közbeszerzési szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

7. Az eljárások lebonyolítása során a teljes körű hiánypótlás lehetőségét biztosítani kell. 



 

  

8. Az eljárás előkészítése és lefolytatása során az írásbeli kapcsolattartás (levél, fax, e-mail) a szóbeli 

kapcsolattartással egyenértékű azzal, hogy az eljárással kapcsolatos minden jelentős tényt és eseményt írásban 

dokumentálni kell.  

 

9. Amennyiben a beszerzés sajátosságai indokolják, vagy egyéb okból szükséges, a Képviselő-testület az adott 

közbeszerzésre a jelen közbeszerzési szabályzattól eltérő felelősségi, dokumentálási rendet állapíthat meg. 

 

10. A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált – általános 

forgalmi adó nélkül számított – legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (becsült érték). A 

közbeszerzés becsült értékének meghatározásáért a jegyző felelős. A becsült értéket a Kbt.-ben meghatározottak 

szerint, költségbecslés, vagy költségvetés készítésével kell meghatározni. A becsült érték meghatározásakor a Kbt. 

40. §-ban meghatározott egybeszámítási kötelezettséget figyelembe kell venni. 

  

11. A közbeszerzésekről szóló törvény és a Magyar Köztársaság mindenkori éves költségvetésében megadott 

értékhatárok elérése esetén kötelező közbeszerzési eljárást lefolytatni. A tárgyévre vonatkozó közbeszerzési 

értékhatárok - tájékoztató jelleggel – a Közbeszerzések Tanácsa hivatalos honlapján, a 

www.kozbeszerzes.hu oldalon is megtalálható. 

 

12. A Kbt. 8. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az 

ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont 

személyeknek, illetőleg szervezeteknek megfelelő - a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi 

- szakértelemmel kell rendelkezniük.  

 

IV. Értelmező rendelkezések 

 

Közbeszerzési Munkacsoport:  

A Kbt. 8. § (3) bekezdése alapján, Szentendre Város Képviselő-testülete által létrehozott, állandó és eseti tagokból álló, 

az ajánlatkérő nevében az ajánlatok bontását, elbírálását,  a Képviselő-testület - a közbeszerzési eljárást lezáró döntést 

meghozó testület - részére írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készítő testület. A munkacsoport munkáról 

jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. 

 

Pénzügyi szakértő: 

Az Ajánlatkérő nevében - a Képviselő-testület döntése alapján - a pénzügyi szakértelem körébe tartozó feladatokat 

ellátó személy, vagy szervezet. 

 

Közbeszerzés tárgya szerinti szakértő: 

Az Ajánlatkérő nevében - a Képviselő-testület döntése alapján – az adott beszerzés tárgyától függő ismeretekkel 

rendelkező, a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem körébe tartozó feladatokat ellátó személy, vagy szervezet. 

 

A Kbt. 4. § 14. pontja alapján a közbeszerzési eljárás előkészítése:  

 

http://www.kozbeszerzes.hu/


 

Az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott 

közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése, az eljárást 

megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és a dokumentáció előkészítése. 

  

II. Rész 

A közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatok, felelősségi rend 

 

Szentendre Város Önkormányzata által lefolytatott közbeszerzések felelősségi és döntési rendjét jelen szabályzat 3. 

számú melléklete tartalmazza. 

I. A Képviselő-testület feladatai 

 

1. dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról 

2. meghozza az eljárást lezáró, illetve a részvételi szakaszt lezáró döntést bruttó 50Millió Ft 

értékhatár felett, azalatt a döntést a Közbeszerzési Bizottság hozza meg 

 

3. elfogadja a közbeszerzési eljárás során kötendő szerződést – a Közbeszerzési Munkacsoport 

javaslata alapján -, illetve szükség esetén, amennyiben annak, a Kbt. 303. §-ban 

meghatározott feltételei fennállnak elfogadja a közbeszerzés alapján megkötött szerződés 

módosítását bruttó 50 Millió Ft értékhatár felett, azalatt a döntést a Közbeszerzési Bizottság 

hozza meg 

 

4. dönt a közbeszerzési szabályzat módosításáról, vagy új közbeszerzési szabályzat 

elfogadásáról 

 

5. dönt az éves összesített közbeszerzési terv elfogadásáról, annak módosításáról 

 

6. speciális közbeszerzésre a jelen közbeszerzési szabályzattól eltérő felelősségi, dokumentálási 

rendet állapíthat meg 

 

7. erre vonatkozó előterjesztés esetén dönt a közbeszerzésekkel kapcsolatos egyéb, kivételes 

fontosságú kérdésekben 

 

8. megválasztja a Közbeszerzési Munkacsoport állandó tagjait 

 

9 a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 

alapján tervpályázati eljárás lefolytatása esetén e szabályzattól eltérő külön felelősségi rendet 

állapít meg és megválasztja a bíráló bizottság tagjait (elnök (társelnök), a szakmai titkár, a 

bíráló bizottsági tagok, továbbá a szakértőként bevont személyek, és szükség szerint a jogi 

szakértő) 

II. A Polgármester feladatai 

 



 

1. a közbeszerzési eljárás megindításáról szóló, vagy közbeszerzésekkel kapcsolatos egyéb, kivételes fontosságú 

kérdésekben döntés meghozatalát kezdeményezi 

 

2. a Képviselő-testület döntése alapján aláírja a szerződést, szükség esetén annak módosítását 

 

3. aláírja az éves statisztikai összegezést 

 

4. ellátja a Közbeszerzési Munkacsoport elnökének feladatait 

III. A Jegyző feladatai   

 

1. szükség esetén állásfoglalást kér, döntést kezdeményez a hatáskörrel rendelkező szervtől, személytől 

 

2. felel az eljárás és a szerződés teljesítésének, módosításának belső ellenőrzéséért 

 

3. gondoskodik a közbeszerzésekkel kapcsolatos egyéb adminisztrációs teendők (éves összesített közbeszerzési 

terv, éves statisztikai összegezés, előzetes összesített tájékoztató elkészítése és megküldése, hirdetmények 

közzététele az ajánlatkérő, illetve a Közbeszerzések Tanácsa honlapján) ellátásáról 

 

4. felügyeli a közbeszerzések teljes folyamatát, rendszeresen ellenőrzi a közbeszerzési eljárásban bevont 

dolgozók és egyéb személyek tevékenységét, 

 

5. azonnal köteles kivizsgálni, minden közbeszerzést zavaró körülményt és minden olyan esetet, amely annak 

eredményét befolyásolhatja,  

 

6. jogkörében minden olyan intézkedést megtesz, illetve köteles megtenni, amely a közbeszerzések 

lefolytatásának jogszerűségét és erkölcsi tisztaságát biztosítja, 

 

7. a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatokat a köztisztviselők munkaköri leírásában rögzíti, 

 

8. gondoskodik a közbeszerzési iratok őrzéséről és nyilvántartásáról   

IV. A Közbeszerzési Munkacsoport feladatai  

 

1. a szabályzat 3. számú melléklete szerint meghozza a közbeszerzési eljárás során szükséges döntéseket 

2.  dönt előzetes összesített tájékoztató készítéséről, vagy egyes beszerzések központosított közbeszerzés 

keretében történő beszerzéséről 

V. A Közbeszerzési Bizottság feladatai 

  

1. meghozza  az eljárást lezáró, illetve a részvételi szakaszt lezáró döntést bruttó 50Millió Ft értékhatárig, afölött 

a döntést a Képviselő-testület hozza meg 

 



 

2. elfogadja a közbeszerzési eljárás során kötendő szerződést – a Közbeszerzési Munkacsoport javaslata alapján - 

illetve szükség esetén, amennyiben annak, a Kbt. 303. §-ban meghatározott feltételei fennállnak elfogadja a 

közbeszerzés alapján megkötött szerződés módosítását bruttó 50 Millió Ft értékhatárig, afölött a döntést a 

Képviselő-testület hozza meg 

 

VI. A Közbeszerzési Munkacsoport és Bizottság és azok tagjaira vonatkozó egyéb rendelkezések  

 

1. A Közbeszerzési Munkacsoport állandó tagjai:  

- dr. Dietz Ferenc polgármester (Munkacsoport elnöke) 

- Kun Csaba alpolgármester (a Munkacsoport elnökhelyettese)  

- Magyar Judit bizottsági elnök 

- dr. Dragon Pál bizottsági elnök 

- Tolonics Gyula képviselő 

- Radványi G. Levente képviselő 

 

2. A Közbeszerzési Munkacsoport eseti tagjai: 

a) a közbeszerzés tárgya szerinti 

b) pénzügyi 

c) közbeszerzési  

d) jogi  

szakértelemmel rendelkező, a Közbeszerzési Munkacsoport által megválasztott személyek.  

 

3. A Közbeszerzési Munkacsoport elnökének feladatai: 

a) a Közbeszerzési Munkacsoport eseti tagjainak jelölése 

b) a Közbeszerzési Munkacsoport munkájának szervezése és vezetése 

c) a Közbeszerzési Munkacsoport személyes és írásbeli képviselete 

d) a Közbeszerzési Munkacsoport tagjainak összeférhetetlenségi vizsgálata, összeférhetetlenség esetén új 

tag megbízásának kezdeményezése 

VII. PÉNZÜGYI SZAKÉRTŐ FELADATAI 

  

1. A Közgazdasági és Vagyon Iroda irodavezetője felelős azért, hogy a beszerzés pénzügyi ellenszolgáltatása 

ütemezetten rendelkezésre álljon, illetve a beszerzés pénzügyi fedezetének meglétéért. Amennyiben a 

közbeszerzési eljárás megkezdésekor a fedezet nem állna rendelkezésre, úgy azt a jegyzőnek írásban jelezni 

köteles. 

 

2. Az adott közbeszerzési eljárás pénzügyi szakértelemmel rendelkező szakértője felel az eljárás előkészítésének 

és lefolytatásának pénzügyi szabályszerűségéért 

 

3. Az adott közbeszerzési eljárás pénzügyi szakértelemmel rendelkező szakértője felel a felhívás, a dokumentáció 

és a kiegészítő tájékoztatás pénzügyi kérdésekre vonatkozó részeinek szakmai tartalmáért 

 



 

4. Az adott közbeszerzési eljárás pénzügyi szakértelemmel rendelkező szakértője felel a közbeszerzési eljárásban 

(felhívásban) meghatározott pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek jog- és szakszerűségéért, különösen a 

Kbt. 69. § (3) bekezdésében foglaltak betartásáért  

VIII. KÖZBESZERZÉS TÁRGYA SZERINTI SZAKÉRTŐ FELADATAI 

  

1. felel az eljárás előkészítésének és lefolytatásának közbeszerzés tárgya szerinti szabályszerűségéért, a 

közbeszerzés tárgyának és mennyiségének, illetve a bírálati szempontok meghatározásáért 

 

2. felel a közbeszerzési műszaki leírás összeállításáért, szakmai megalapozottságáért 

 

3. köteles megvizsgálni a beszerzést abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a 

közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását, amelyről az eljárás előkészítése során írásban 

nyilatkozni köteles (2. számú melléklet) 

 

4. felel a közbeszerzési eljárásban (felhívásban) meghatározott műszaki-szakmai alkalmassági feltételek 

szakszerűségéért, különösen a Kbt. 69. § (3) bekezdésében foglaltak betartásáért 

 

5. felel a dokumentációban különösen a műszaki iratok és a szerződési feltételek szakmai helytállóságáért 

 

6. a kötendő szerződés aláírásra történő előkészítése 

 

IX. Közbeszerzési szakértő feladatai 

 

1. Jogi szakértelem körébe tartozó feladatok: 

 

1. felel az eljárás előkészítésének és lefolytatásának jogi szabályszerűségéért, különösen a szerződéstervezet 

előkészítéséért 

 

2. ajánlatkérőt képviseli a közbeszerzésre tekintettel indult jogorvoslati, bírósági, európai bizottsági eljárásban  

 

2. Közbeszerzési szakértelem körébe tartozó feladatok: 

 

a) A rendelkezésre álló információk alapján javaslatot tesz az eljárás típusának meghatározására; 

b) eljárást megindító felhívás előkészítése – e-mail, fax, telefon, személyes – egyeztetések alapján; 

c) dokumentáció előkészítése a közbeszerzés tárgya szerinti szakértő által adott közbeszerzési műszaki 

leírás alapján; 

d) részvétel a Közbeszerzési Munkacsoport ülésein 

e) eljárást megindító felhívás, dokumentáció megküldése; 

f) kiegészítő tájékoztatás megküldése; 



 

g) ajánlatok felbontása; 

h) jegyzőkönyv előkészítése a bontásról; 

i) bontásról készült jegyzőkönyv megküldése az ajánlattevőknek; 

j) hiánypótlási felhívások előkészítése; 

k) tárgyalás lefolytatása, tárgyalási jegyzőkönyv elkészítése 

l) ajánlatok bírálata során javaslatot készít; 

m) bírálati lapok és bírálati jegyzőkönyv előkészítése; 

n) írásbeli összegezés előkészítése; 

o) szakvélemény és döntési javaslat előkészítése  

p) írásbeli összegezés megküldése az ajánlattevőknek; 

q) Esetleges jogorvoslati eljárás esetén Ajánlatkérő képviselete a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti 

eljárásban; 

r) A közbeszerzési szakértő minden esetben előkészíti a vonatkozó jegyzőkönyvek tervezetét, személyes 

részvétel esetén pedig jegyzőkönyvet készít a Közbeszerzési Munkacsoport munkájáról. 

X. A Közbeszerzési Bizottság 

 

A Közbeszerzési Bizottság tagjai:  

- Dicső Zoltán képviselő 

- Szegő András képviselő 

- Kiss Károly képviselő 

- Trenka István képviselő 

 

XI. A Közbeszerzési Munkacsoport és Bizottság működésének szabályai 

 

1. A Közbeszerzési Munkacsoport és Bizottság üléseit a közbeszerzési szakértő hívja össze. 

 

2. A Közbeszerzési Munkacsoport és Bizottság üléseit legalább 1 munkanappal a tervezett ülését megelőzően  a 

napirendi pontokat tartalmazó meghívó megküldésével kell kezdeményezni.  

 

3. A meghívóhoz a napirendekhez tartozó írásos előterjesztéseket mellékelni kell.  

 

4. A Közbeszerzési Munkacsoport, illetve a Bizottság határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint a fele részt 

vesz. A határozatképesség szempontjából résztvevőként kell figyelembe venni a Közbeszerzési Munkacsoport, 

vagy Bizottság azon tagját, aki véleményét, szavazatát írásban kifejtette és azt az Polgármesternek, vagy a 

közbeszerzési szakértőnek megküldte. 

 

5. Nem szükséges a határozatképesség vizsgálata a beérkezett ajánlatok bontásakor, illetve az ajánlattevőkkel 

folytatott tárgyaláskor, illetve helyszíni szemle, konzultáció tartásakor, hiánypótlás elrendelésekor. 

 



 

6. A Közbeszerzési Munkacsoport, illetve a Bizottság testületként működik, döntéseit határozat formájában, 

egyszerű szótöbbséggel hozza. A Közbeszerzési Munkacsoport, illetve a Bizottság állandó tagjai és eseti tagjai 

1-1 szavazattal rendelkeznek. Szavazategyenlőség esetén az elnök (az elnök akadályoztatása esetén az elnök-

helyettes) szavazata dönt. 

 

7. Az eljárást megindító hirdetmény csak abban az esetben tehető közzé, ha az adott eljárásban a közbeszerzési 

szekértelemmel rendelkező, a pénzügyi-, jogi- és a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező 

személy(ek) azt ellenjegyezték és ezzel igazolták, hogy az megfelel a közbeszerzésre, illetve  közbeszerzési 

eljárásra vonatkozó szabályoknak.  

III. RÉSZ 

Éves összesített közbeszerzési terv 

 

A jóváhagyott költségvetési előirányzatok és az Irodák (szervezeti egységek) előzetes igénybejelentésének 

figyelembevételével legkésőbb április 15. napjáig a Képviselő-testület éves összesített közbeszerzési tervet fogad el az 

adott évre tervezett közbeszerzésekről. 

 

A közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésekre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított 

közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is le lehet folytatni, ha az előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy 

egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb 

változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.  

 

A közbeszerzési tervet 5 évig meg kell őrizni és az ajánlatkérő (illetve a Közbeszerzések Tanácsa) honlapján a tervet és 

annak módosításait – 5 munkanapon belül - közzé kell tenni.  

 

A közbeszerzési terv készítésével kapcsolatos felelősségi köröket a szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza. 

IV. RÉSZ  

Éves statisztikai összegezés 

Az Önkormányzat adott év alatt lefolytatott közbeszerzéseiről a jegyző éves statisztikai összegezést köteles készíteni, 

amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldenie a Közbeszerzések Tanácsa Közgazdasági 

Elemző Csoportjának. A statisztikai összegezést a polgármester írja alá. 

V. RÉSZ 

A KÖZBESZERZÉSEK ELLENŐRZÉSE 

 

 

A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése a belső ellenőr hatáskörébe tartozik. Az 

ellenőrzés kiterjed az eljárások szabályszerűségére, az elbírálás szempontjainak kiválasztására és azok érvényesítésére, 

valamint a szerződések megkötésére, módosítására és teljesítésére. 

VI. RÉSZ  

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. Jelen Közbeszerzési Szabályzat 2009. április 13-án lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg Szentendre 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete 144/2008 (IV.15.) Kt. sz. határozatával elfogadott Közbeszerzési 

Szabályzata hatályát veszti. 



 

2. Jelen Közbeszerzési Szabályzatot Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 139/2009. (IV. 09.) 

Kt. számú határozatával fogadta el. 

 

 

Szentendre, 2009. április 13. 

  

 

 dr. Dietz Ferenc 

 polgármester 

 



 

1. számú melléklet: Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat 

 

 

 

Alulírott, ......................................................……………………………………. (név) 

……………..…………………………………………………….... (szül. év, hó, nap) 

........................................................................……………………….. (anyja neve) 

.........................................................………………………………(szervezet, beosztás), mint Ajánlatkérő által a 

„………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………….” tárgy(ak)ban kiírt közbeszerzési eljárás(ok)ban, az Ajánlatkérő 

nevében eljáró Közbeszerzési Munkacsoport/Bizottság elnöke/állandó tagja/eseti tagja a vonatkozó titokvédelmi 

szabályokat és a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) 10. §-ban meghatározott 

kizáró okokat megismertem és az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

1. Személyemmel kapcsolatban a Kbt.-ben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. 

 

2. Amennyiben az 1. pont szerinti bármilyen kizáró ok személyemmel kapcsolatban a közbeszerzési 

eljárás ideje alatt felmerül, arról a polgármestert haladéktalanul tájékoztatom. 

 

3. Tudomásul veszem, hogy a kizáró ok felmerülése esetén az adott eljárásban a továbbiakban nem 

vehetek részt. 

 

4. Az eljárás során a beszerzéssel kapcsolatos információkat az  eredményhirdetésig, az ajánlattevőkről 

kapott információkat pedig az eljárás lezárultát követően is bizalmasan kezelem és megőrzöm, 

amennyiben azok jellege ezt megkívánja. 

 

 

Szentendre, 200. …………………. 

 

 

 

 ………………………………………………………                                                                         

 (nyilatkozatot tevő aláírása) 

 



 

2.  számú melléklet: a közbeszerzés tárgya szerinti szakértő nyilatkozata a beszerzés részekre bontásának 

lehetőségeiről  

 

Alulírott, ......................................................……………………………………. (név) 

……………..…………………………………………………….... (szül. év, hó,nap) 

........................................................................……………………….. (anyja neve) 

.........................................................………………………………(szervezet, beosztás), mint Ajánlatkérő által a 

„………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………….” tárgy(ak)ban kiírt közbeszerzési eljárás(ok)ban, az Ajánlatkérő 

nevében eljáró Közbeszerzési Munkacsoport állandó/eseti tagja és mint a közbeszerzési eljárás közbeszerzés tárgya 

szerinti szakértelemmel rendelkező szakembere a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban 

Kbt.) 50. § (3) bekezdése alapján a beszerzést megvizsgáltam abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege 

lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását és ennek alapján az alábbi nyilatkozatot 

teszem: 

 

 a beszerzés tárgyának természetéből adódóan részajánlattételi lehetőség biztosítható és az nem ellentétes a 

gazdasági ésszerűséggel, javasolom, hogy az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban tegye lehetővé a közbeszerzés 

egy részére történő ajánlattételt az alábbiak szerint: …............................... 

vagy 

 a beszerzés tárgyának természetéből adódóan részajánlattételi lehetőség nem biztosítható az ellentétes a 

gazdasági ésszerűséggel, javasolom, hogy az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban ne tegye lehetővé a 

közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt az alábbi indokok alapján: ….......................................................... 

 

Szentendre, 200. …........ 

  

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

 Közbeszerzés tárgy szerinti szakértő 
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET: KÖZBESZERZÉSI FELELŐSSÉGI REND 

Feladat megnevezése Felelős Határidő Döntéshozó 

Beszerzési igények felmérése és 

összesítése, piacfelmérés Irodánként 
Irodavezetők, referensek, főépítész 

Adott éves költségvetés 

elfogadásáig 

A Közbeszerzési terv 

jóváhagyásával a Képviselő-

testület 

Beszerzési igények összesítése (becsült 

érték meghatározása Kbt. 35-40. §) 

Közgazdasági és Vagyon Iroda 

irodavezető 
tárgyév március 20.-a - 

Éves Összesített Közbeszerzési Terv 

elkészítése 

Közgazdasági és Vagyon Iroda  

irodavezető előkészíti, jegyző 

véleményezi, polgármester előterjeszti 

tárgyév március 31.-e 

Képviselő-testület legkésőbb 

április 15. napjáig elfogadja a 

tervet  

Éves Összesített Közbeszerzési Terv 

módosítása évközben 

Irodavezető, referens kezdeményezi, 

Közgazdasági és Vagyon Iroda  

irodavezető előkészíti, jegyző 

véleményezi, polgármester előterjeszti 

felmerüléskor Képviselő-testület 

Közbeszerzési Munkacsoport állandó 

tagjainak megválasztása 
- Szabályzat elfogadásakor 

Képviselő-testület 

 

 

 

 

 



 146 

 

Feladat megnevezése Felelős Határidő Döntéshozó 

Közbeszerzési Munkacsoport eseti 

tagjainak megválasztása (a konkrét 

közbeszerzési eljárásban a pénzügyi, jogi, 

közbeszerzési és a közbeszerzés tárgya 

szerinti szakértelemmel rendelkező 

személyek megválasztása) 

előterjesztést készíti illetékes 

irodavezető, referens véleményezi 

jegyző, előterjeszti polgármester 

Az éves összesített 

Közbeszerzési Tervben 

meghatározottak szerint 

Közbeszerzési Munkacsoport 

Közbeszerzési Műszaki leírás összeállítása 

(Dokumentáció részeként) 

közbeszerzés tárgya szerinti 

szakértelemmel rendelkező személy  

Az éves összesített 

Közbeszerzési Tervben 

meghatározottak szerint 

Közbeszerzési Munkacsoport  

A beszerzés részekre bonthatóságának 

vizsgálata 

közbeszerzés tárgya szerinti 

szakértelemmel rendelkező személy  

Az éves összesített 

Közbeszerzési Tervben 

meghatározottak szerint 

- 

Eljárást megindító hirdetmény tervezetének 

összeállítása (illetve hirdetmény 

visszavonása, módosítása) 

Közbeszerzési szakértő 

Az éves összesített 

Közbeszerzési Tervben 

meghatározottak szerint 

Közbeszerzési Munkacsoport 



 147 

Feladat megnevezése Felelős Határidő Döntéshozó 

Ajánlati Dokumentáció (beleértve a 

szerződéstervezet is) tervezetének 

összeállítása (illetve dokumentáció 

visszavonása, módosítása) 

Közbeszerzési szakértő 

Az éves összesített 

Közbeszerzési Tervben 

meghatározottak szerint 

Közbeszerzési Munkacsoport 

Eljárást megindító hirdetmény közzététele Közbeszerzési szakértő  

Az éves összesített 

Közbeszerzési Tervben 

meghatározottak szerint 

- 

Kiegészítő tájékoztatás, konzultáció 

lefolytatása 

Közbeszerzési szakértő koordinálja (a 

pénzügyi és a közbeszerzés tárgya 

szerinti szakértelemmel rendelkező 

személy közreműködik) 

Kbt.-ben meghatározottak 

szerint 
Közbeszerzési szakértő  

Ajánlati Dokumentáció rendelkezésre 

bocsátása 
Közbeszerzési szakértő  

a hirdetmény közzétételétől 

az ajánlati határidő lejártáig 
- 
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Feladat megnevezése Felelős Határidő Döntéshozó 

A www.szentendre.hu honlapon (illetve a 

KT honlapján) gondoskodik az adott eljárás 

közbeszerzési eljárásonként csoportosított, 

a Kbt. 17/C §-ban meghatározott 

hirdetmények közzétételéről 

Informatikai csoportvezető 
Folyamatosan, a Kbt.-ben 

meghatározottak szerint 
- 

Ajánlatok bontása 
Jegyzőkönyvet készíti: Közbeszerzési 

szakértő 

ajánlattételi határidő 

lejártakor 
- 

Bontási jegyzőkönyvek megküldése az 

ajánlattevőknek 
Közbeszerzési szakértő 

a Kbt.-ben meghatározottak 

szerint 
- 

Ajánlatok hiánypótlás előtti bírálata, 

hiánypótlás elrendelése 

Közbeszerzési szakértő koordinál és 

javaslatot készít (a pénzügyi és a 

közbeszerzés tárgya szerinti 

szakértelemmel rendelkező személy 

közreműködik) 

az ajánlatok bontásától 

számított 5 munkanapon 

belül 

Közbeszerzési Munkacsoport 
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Feladat megnevezése Felelős Határidő Döntéshozó 

Hiánypótlási felhívások megküldése Közbeszerzési szakértő 

A Közbeszerzési 

Munkacsoport döntésétől 

számított 1 napon belül 

- 

Tárgyalás az ajánlattevőkkel 

a tárgyalást vezeti és jegyzőkönyvet 

készít: Közbeszerzési szakértő, a 

Közbeszerzési Munkacsoport tagjai 

közreműködnek 

a felhívásban megjelölt 

időpont szerint 
- 

Ajánlatok hiánypótlás utáni bírálata (az 

ajánlat érvényességéről, érvénytelenségéről 

való döntés) 

Közbeszerzési szakértő koordinál és 

javaslatot készít (a pénzügyi és a 

közbeszerzés tárgya szerinti 

szakértelemmel rendelkező személy 

közreműködik) 

a hiánypótlási határidő 

lejártától számított 5 

munkanapon belül 

Közbeszerzési Munkacsoport 

Írásbeli szakvélemény, döntési javaslat, 

írásbeli összegezés, bírálati lapok, 

jegyzőkönyv összeállítása 

Közbeszerzési szakértő 

A Közbeszerzési 

Munkacsoport döntésétől 

számított 1 napon belül 

Közbeszerzési Munkacsoport 
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Feladat megnevezése Felelős Határidő Döntéshozó 

Eljárást, illetve részvételi szakaszt lezáró 

döntés meghozatala, döntés a szerződés 

módosításáról 

előterjesztést készíti Közbeszerzési 

szakértő 

A Közbeszerzési 

Munkacsoport döntésétől 

számított 1 napon belül 

Közbeszerzési Bizottság, illetve 

Képviselő-testület 

Eredményhirdetés lebonyolítása, írásbeli 

összegzés megküldése az ajánlattevőknek 
Közbeszerzési szakértő 

a felhívásban megjelölt 

időpont szerint 
- 

Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési szakértő 
a Kbt.-ben meghatározottak 

szerint 
- 

a kötendő szerződés aláírásra történő 

előkészítése a lefolytatott közbeszerzési 

eljárás alapján 

Közbeszerzés tárgya szerinti szakértő 
az eredményhirdetést követő 

1 napon belül 
Aláírja: Polgármester 

Ajánlatkérő képviselete jogorvoslat esetén Közbeszerzési szakértő 
a Kbt.-ben meghatározottak 

szerint 
- 
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Feladat megnevezése Felelős Határidő Döntéshozó 

A www.retsag.hu honlapon (illetve 2010. 

január 1-től a KT honlapján) gondoskodik a 

közbeszerzés alapján megkötött 

szerződés(ek) közzétételéről a Kbt. 99/A § 

alapján 

Informatikai csoportvezető 
a Kbt.-ben meghatározottak 

szerint 
- 

Figyelemmel kíséri a szerződés teljesítését, 

szükség esetén döntést kezdeményez, 

tájékoztatást ad a teljesítésről 

szakmailag illetékes irodavezető, 

referens, főépítész 
a teljesítési határidő szerint 

A Kbt. 303. § szerinti 

módosításról a Közbeszerzési 

Bizottság dönt 

Tájékoztatást ad a közbeszerzés alapján 

megkötött szerződés teljesítéséről 

Hirdetményt készít: Közbeszerzési 

szakértő, honlapon történő 

közzétételről gondoskodik: 

informatikai csoportvezető 

a Kbt.-ben meghatározottak 

szerint 
- 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

141/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. 

évi CXXIX. törvény, valamint az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata alapján, 

Szentendre Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő nevében, az Önkormányzat 100 %-os 

tulajdonában lévő Pro Szentendre Kft. által lebonyolított közbeszerzési eljárások felelősségi 

rendjét a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

 

Felelős: Polgármester, Ügyvezető 

Határidő:  azonnal 
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Jóváhagyva a 141/2009. (IV.9.) Kt. sz. határozattal 

 
EGYEDI KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSREND 

 

 

Tárgy: készült a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) 

előírásai szerint, azon eljárásokra vonatkozóan, amelyeket Szentendre Város Önkormányzata 

(továbbiakban Önkormányzat) nevében eljárva a Pro Szentendre Kft. (továbbiakban Kft.) – 

közbeszerzési tanácsadó szervezet (Vanin Kft., továbbiakban Tanácsadó, vagy Közbeszerzési 

szakértő, vagy Jogi szakértő) bevonásával – bonyolít le. 

Az Egyedi Eljárásrend Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatához illeszkedően határozza 

meg az eljárásokban részt vevő szervezetek feladatait és hatásköreit. 

 

1. A tárgyban meghatározott beszerzések során a Kft. jelen szabályozásban foglaltak szerint 

jár el. A Kft. felelőssége, hogy az adott közbeszerzési eljárás előkészítéséhez, a felhívás és  

dokumentáció elkészítéséhez – illetve az ajánlatok (jelentkezések) értékeléséhez – szükséges, 

Kbt-ben előírt – közbeszerzés tárgya szerinti, pénzügyi, és jogi –  szakértelmet biztosítsa, míg 

a közbeszerzési szakértelmet a Tanácsadó nyújtja az eljárások során. 

 

2.Nem vehet részt az eljárás előkészítésében, lefolytatásában és az eljárás során a 

döntéshozatalban olyan személy, aki a Kbt. 10. § alapján összeférhetetlen.  

Az eljárásban résztvevő személyek összeférhetetlenségi nyilatkozatot kötelesek tenni. Az 

összeférhetetlenségi nyilatkozat iratmintáját jelen közbeszerzési szabályzat 1. számú 

melléklete tartalmazza.  

 

3.A Kft., minden olyan közbeszerzési eljárás esetén, melyet az Önkormányzat nevében folytat 

le, a beszerzés tárgyára és mennyiségére vonatkozóan, a közbeszerzési tervhez történő 

illesztéshez szükséges tartalommal, kimutatást készít. A kimutatásban minimálisan a 

beszerzés tárgyát és becsült értékét kell feltűntetni, megjelölve, illetve mellékleve az adatokat 

alátámasztó dokumentumokat. A részletezésben a Kft. javaslatot tesz az adott beszerzés 

keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárásokra, illetve az ezeknél alkalmazandó eljárási 

rezsimre, eljárási formára, illetve – adott esetben – alternatívákat tár az Önkormányzat elé az 

előnyök, kockázatok, döntést befolyásoló tényezők feltűntetésével, döntési javaslattal. 

A kimutatást és a vonatkozó adatszolgáltatást, a Kft. részére, a Tanácsadó készíti el. 

 

4.Az Önkormányzat – saját belső döntési folyamatához illeszkedően – az adatszolgáltatás 

alapján, elsősorban hatályos Közbeszerzési Tervével szinkronban, meghozza döntését, az 

adott beszerzés keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárásokra, és az azoknál 

alkalmazandó rezsimre vonatkozóan, illetve – adott esetben – állást foglal az alkalmazandó 

eljárási forma tekintetében. 

Az Önkormányzat vonatkozó döntését írásban, a döntést megalapozó dokumentum 

mellékelésével, közli a Kft-vel, a kérdés kézhezvételétől számított, maximum 5 munkanapon 

belül. 

Az eljárási rezsim – Kft-től kapott adatszolgáltatás alapján történő – meghatározásának 

megfelelőségéért az Önkormányzat felel azzal, hogy a Kft. a jelen eljárásrend hatálya alá 

tartozó közbeszerzések egybeszámításával előzetesen javaslatot tesz az Önkormányzat 

számára a rezsim és az eljárásfajta, eljárási forma tekintetében is. 

 

5.A Kft., az Önkormányzat döntésének megfelelően, elkészíti az adott eljárásra vonatkozó 

felhívás és dokumentáció tervezetet.  
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A felhívás és a dokumentáció – elkészítéséhez szükséges közbeszerzési szakértelmet 

biztosítva – kidolgozását a Tanácsadó végzi, a Kft. szakértőinek felelős adatszolgáltatása 

mellett.  

A felhívás és dokumentáció tartalmának megfelelőségéért a Kft. felel.  

 

6.Támogatásból megvalósuló közbeszerzések esetében, a Támogatási Szerződésben, illetve a 

vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint, előírás lehet a felhívás, illetve dokumentáció, 

támogató képviselője által történő előzetes jóváhagyatása.  

A jóváhagyás szükségességének meghatározása, és fennállása esetén, a folyamat koordinálása 

a Kft. felelőssége, és feladata. 

 

7. A felhívás elfogadására, az eljárás megindításának jóváhagyására a Kft., az Önkormányzat 

Közbeszerzési Szabályzatához illeszkedően, Bíráló Bizottságot hoz létre, melynek tagjai, az 

Önkormányzat Közbeszerzési Munkacsoportjának állandó tagjai, és a Kft. által delegált 

szakértő(k).  

1. A KM elnöke: a Polgármester, akadályoztatása esetén az Alpolgármester. 

2. A KM állandó tagjai: dr. Dragon Pál, Magyar Judit, Radványi G. Levente és Tolonics 

Gyula képviselők. 

3. A Kft. képviseletében részt vevő szakértők. 

A Kft. képviseletében, az elfogadásban részt vevő személyeket, a Kft. ügyvezetője jelöli ki.  

A Kft. a bizottságot úgy kell összeállítsa, hogy annak közbeszerzési-, a közbeszerzés tárgya 

szerinti-, a pénzügyi- és a 2009. március 31-ét követően indult eljárásokban a jogi szakértői 

szakértelemmel rendelkező tagjai a Bíráló Bizottság tanácskozási és szavazati joggal 

rendelkező eseti tagjai legyenek. Ezért a Kft. ügyvezetője, az egyes eljárások megindításakor, 

külön kinevezési iratban nevezi meg a Bizottság felsorolt szakértelmeket képviselő tagjait. 

A Tanácsadó, mint a közbeszerzési szakértelmet biztosító, a bizottság szavazati joggal 

rendelkező tagja 

A Bíráló Bizottság összehívása, a résztvevők szükség szerinti tájékoztatása, az ülés 

megszervezése, lebonyolítása, jegyzőkönyvezése a Kft. feladata. 

 

8.A megjelentetés feltételeinek (Közbeszerzési Értesítő, továbbiakban KÉ, engedélyek és a 

fedezet rendelkezésre állása) biztosításáért, és a jóváhagyott felhívás megjelentetéséért (TED, 

KÉ), a Kft. felelős.  

Ennek keretében biztosítja a felhívás KÉ Szerkesztőséghez történő, jogszabály szerinti – a 

Kft. ügyvezetője, mint elsődleges felelős, valamint a közbeszerzési-, a közbeszerzés tárgya 

szerinti-, a pénzügyi szakértő és a 2009. március 31-ét követően indult eljárásokban a jogi 

szakértő, mint másodlagos felelősök által ellenjegyzett – benyújtását, a közzétételi díj 

megfizetését, a hiánypótlás teljesítését, a megjelent hirdetmény ellenőrzését – és szükség 

esetén – helyesbítés, módosítás lebonyolítását. A közzétételt a Tanácsadó bonyolítja le. 

A hirdetmény közvetlen megküldésével induló eljárás esetén a megküldésre, a közzétételre 

vonatkozó feladat- és felelősségrend az irányadó. 

A fenti ügymenet (5-7. pont) vonatkozik arra az esetre, amennyiben folyamatban lévő eljárás 

felhívásának, illetve dokumentációjának módosítása, és erről módosító hirdetmény 

közzététele, válik szükségessé, illetve indokolttá. 

 

9.A dokumentációnak, a jelentkezési/ajánlattételi határidő lejártáig történő rendelkezésre 

bocsátásáról a Kft.  gondoskodik. (A rendelkezésre bocsátást – a Kft. ügyvezetőjének döntése 

esetén – a Tanácsadó bonyolítja le.) 
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10.A részvételi/ajánlattételi határidő lejárta előtt a jelentkezők/ajánlattevők kérdéseket 

tehetnek fel az ajánlatkérő számára. A kérdésekre a választ a Kft. adja meg, a szükséges 

szakértelmet biztosító szakértők – és kivételesen indokolt esetben az Önkormányzat – 

bevonásával.  

A kérdések fogadását és a válaszok megküldését a Tanácsadó bonyolítja le. 

Kivételesen indokolt esetben, a válasz megadásához/jóváhagyásához az Önkormányzat 

adatszolgáltatása kérhető. A bevonás szükségességéről a Kft. ügyvezetője dönt. A kérdés 

Önkormányzathoz – írásban – történő eljuttatásáról, és a válasz/jóváhagyás – írásbeli – 

megszerzéséről a Kft. gondoskodik. 

 

11.Az ajánlatok/jelentkezések benyújtásának biztosításáról a Kft. gondoskodik. (Az 

ajánlatok/jelentkezések fogadását – a Kft. ügyvezetőjének döntése esetén – a Tanácsadó 

bonyolítja le.) 

A jelentkezési/ajánlattételi határidő lejártának időpontjában az ajánlatok/jelentkezések 

bontását, a folyamat dokumentálását a Tanácsadó bonyolítja le. 

A részvételi jelentkezések/ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, a részvételre 

jelentkezők/ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a támogatásból 

megvalósuló közbeszerzések esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek 

képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen. Az érdekeltek (Önkormányzat, Támogatást 

nyújtót képviselő szervezet) – szükség szerinti – tájékoztatásáról, meghívásáról a Kft. 

gondoskodik. 

 

12.A Tanácsadó, illetve a Kft. kijelölt szakértői, megvizsgálják, hogy a benyújtott 

jelentkezések/ajánlatok megfelelnek-e a felhívásban, dokumentációban, és a jogszabályban 

meghatározott feltételeknek.  

Amennyiben a felhívásban az ajánlatkérő lehetővé tette, a Kft. szakértőjének felelős 

adatszolgáltatása mellett, a Tanácsadó lebonyolítja a hiánypótlással kapcsolatos levelezést. 

A jelentkezések/ajánlatok értékelése során a Kft. szakértőinek felelős adatszolgáltatása 

mellett, a Tanácsadó elvégzi a nem egyértelmű kijelentésekre való rákérdezéssel kapcsolatos, 

Kbt-ben előírt eljárási cselekményeket. 

A jelentkezések/ajánlatok értékelése során a Kft. kijelölt szakértőinek felelős 

adatszolgáltatása alapján a Tanácsadó, a közbeszerzési szakértelmet biztosítva, állítja össze az 

eljárás eredményére vonatkozó javaslatot. 

 

13.Az eljárás eredményének meghozatalára a Kft., az Önkormányzat Közbeszerzési 

Szabályzatához illeszkedően, Bíráló Bizottságot hoz létre, melynek tagjai, az Önkormányzat 

Közbeszerzési Munkacsoportjának (továbbiakban KM) állandó tagjai, és a Kft. által delegált 

szakértő(k), illetve – adott esetben – a támogató képviselője:  

1. A KM elnöke: a Polgármester, akadályoztatása esetén az Alpolgármester. 

2. A KM állandó tagjai: dr. Dragon Pál, Magyar Judit, Radványi G. Levente és Tolonics 

Gyula képviselők. 

3. A Kft. képviseletében részt vevő szakértők. (A Kft. képviseletében az elfogadásban részt 

vevő személyeket a Kft. ügyvezetője, írásban, jelöli ki.) 

4. A támogató képviselője – adott esetben. Támogatásból megvalósuló közbeszerzések 

esetében, a Támogatási Szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályban foglaltak 

szerint, előírás lehet, hogy a támogató képviseleti/szavazati jogot kér/ír elő, az eljárást 

lezáró döntést hozó bizottságban. Ezen kitétel fennállásának tisztázása, és adott esetben, 

a támogató képviselőjének tájékoztatása, meghívása, illetve a döntési folyamat ilyen 

irányú koordinálása a Kft. felelőssége, és feladata. 
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A Kft. a bizottságot úgy kell összeállítsa, hogy annak közbeszerzési-, a közbeszerzés tárgya 

szerinti-, a pénzügyi- és a 2009. március 31-ét követően indult eljárásokban a jogi szakértői 

szakértelemmel rendelkező tagjai a Bíráló Bizottság tanácskozási és szavazati joggal 

rendelkező eseti tagjai legyenek. Ezért a Kft. ügyvezetője, az egyes eljárások megindításakor, 

külön kinevezési iratban nevezi meg a Bizottság felsorolt szakértelmeket képviselő tagjait. 

 

A Bíráló Bizottság összehívása, a résztvevők szükség szerinti tájékoztatása, az ülés 

megszervezése, lebonyolítása, jegyzőkönyvezése a Kft. feladata.  

A Bíráló Bizottság döntéselőkészítő javaslatot készít a Döntéshozó számára, melynek 

mellékletei a tagok által kitöltött egyéni bírálati lapok. A Bíráló Bizottság a Tanácsadó által 

előkészített dokumentum minták felhasználásával végzi döntés előkészítő munkáját. A 

Tanácsadó, mint a közbeszerzési szakértelmet biztosító, a bizottság szavazati joggal 

rendelkező tagja. 

A Kft. felel a bizottsági döntést megalapozó dokumentumokban foglaltak megfelelőségéért, a 

döntési folyamat megszervezéséért, és megfelelő dokumentálásáért.  

 

14.A Bíráló Bizottság javaslata alapján, az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatával 

összhangban, a felhívásban megjelölt határidőig, a részvételi/ajánlati szakasz eredményéről 

szóló döntés az alábbiak szerint jön létre: 

a) A részvételi szakaszt, és bruttó 50 MFt-ot meg nem haladó szerződéses érték esetén, az 

eljárást lezáró döntést a Dicső Zoltán, Szegő András, Trenka István és Kiss Károly 

képviselők részvételével működő testület hozza meg. 

b) A bruttó 50 MFt-ot meghaladó szerződéses érték esetén a Képviselő-testület hozza meg az 

eljárást lezáró döntést. 

A döntési javaslatot, az írásbeli összegezés tervezetét a Döntéshozó részére, írásban, a Kft. 

juttatja el, szükség szerinti tájékoztatással kiegészítve. 

A Döntéshozó döntését, írásban, a Kft. részére küldi meg. 

 

15.Szükség esetén – a 13., illetve 14. pont esetében egyaránt – a Bizottság,  illetve a 

Döntéshozó az eredményhirdetés elhalasztásáról is határozhat. A halasztásra vonatkozó 

döntés esetén szükséges dokumentálás biztosítása, a Tanácsadó bevonása mellett, a Kft. 

feladata. 

 

16.A jelentkezések/ajánlatok elbírálására vonatkozó Döntéshozói döntés alapján a Tanácsadó 

véglegesíti az írásbeli Összegzés tervezetét. 

Az eredményhirdetés felhívásban megjelölt – vagy a halasztásban megadott – időpontjában az 

ajánlatok/jelentkezések elbírálásának eredményét nyilvánosan kell kihirdetni (illetve Egyszerű 

eljárás esetén faxon kell kiküldeni). A részvételi jelentkezések/ajánlatok elbírálására 

vonatkozó eredmény nyilvános kihirdetésénél az ajánlatkérő, a részvételre 

jelentkezők/ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a támogatásból 

megvalósuló közbeszerzések esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek 

képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen. Az érdekeltek (Önkormányzat, Támogatást 

nyújtót képviselő szervezet) – szükség szerinti – tájékoztatásáról, meghívásáról a Kft. 

gondoskodik. 

Az Összegezés, az eredményhirdetésen átadásra, illetve – a jelen nem lévő 

ajánlattevők/jelentkezők részére, illetőleg – ha a Kbt. így rendelkezik – a Közbeszerzések 

Tanácsának – megküldésre, kerül.  

Az eredményhirdetési folyamat dokumentálását a Tanácsadó bonyolítja le. 
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17.Az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Tanácsadó – a Kft., illetve adott esetben az 

Önkormányzat, felelős adatszolgáltatása mellett – elkészíti az eljárás eredményéről szóló 

tájékoztatót (Amennyiben ennek közzétételét a Kbt. előírja). 

A tájékoztató megjelentetéséért (KÉ), a Kft. felelős.  

Ennek keretében biztosítja a tájékoztató KÉ Szerkesztőséghez történő, jogszabály szerinti 

benyújtását, a közzétételi díj megfizetését, a hiánypótlás teljesítését, a megjelent hirdetmény 

ellenőrzését – és szükség esetén – helyesbítés, módosítás lebonyolítását. A közzétételt a 

Tanácsadó bonyolítja le. 

 

18.Az eljárás szerződéskötéssel zárul.  

A szerződéskötést megelőzően a Kft. ellenőrzi, hogy az aláírásra előkészített szerződés 

megfelel-e a felhívásban és a dokumentációban előírt feltételeknek, illetve szinkronban van-e 

a benyújtott – végleges – ajánlattal.  

A szerződést, az ajánlatkérő Önkormányzat nevében, a Polgármester írj alá. 

Támogatásból megvalósuló közbeszerzések esetében, a Támogatási Szerződésben, illetve a 

vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint, előírás lehet, hogy a támogató a szerződéskötéssel 

kapcsolatban egyéb adminisztratív / jóváhagyási / hatályba léptetési eljárási kötelezettségeket 

írhat elő. Ezen kitétel fennállásának tisztázása, és adott esetben a folyamat lebonyolítása, 

koordinálása a Kft. felelőssége, és feladata. 

 

19.A szerződés aláírását követően a Tanácsadó – a Kft., illetve adott esetben az 

Önkormányzat felelős adatszolgáltatása mellett – elkészíti a szerződéskötésről szóló 

tájékoztatót (Amennyiben ennek közzétételét a Kbt. előírja). 

A tájékoztató megjelentetéséért (TED), a Kft. felelős.  

Ennek keretében biztosítja a tájékoztató KÉ Szerkesztőséghez történő, jogszabály szerinti 

benyújtását, a közzétételi díj megfizetését, a hiánypótlás teljesítését, a megjelent hirdetmény 

ellenőrzését – és szükség esetén – helyesbítés, módosítás lebonyolítását. A közzétételt a 

Tanácsadó bonyolítja le. 

 

20.Az eljárás során, a Kft-nél keletkezett, illetve fentiek szerint részére megküldött 

dokumentumokat, iratjegyzékkel együtt, az eljárás lezárását követően átadja az Önkormányzat 

részére. A dokumentumokat az Önkormányzat őrzi Közbeszerzési Szabályzata, irattározási 

rendje, illetve a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint. 

   

21.A szerződés teljesülése során felmerülő szerződésmódosítási szükséglet esetén, a 

módosítás Kbt. előírásainak való megfelelőségére vonatkozó, Tanácsadó által készített felelős 

adatszolgáltatás figyelembe vételével, a módosítás szükségességének, indokoltságának 

bemutatásával, a Kft. tesz írásos javaslatot a Döntéshozónak. A Kft. felel a döntést 

megalapozó dokumentumokban foglaltak megfelelőségéért. 

Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatával összhangban, a módosítás engedélyezésére, 

illetve elutasítására vonatkozó döntés az alábbiak szerint jön létre: 

a) A bruttó 50 MFt-ot meg nem haladó szerződéses érték esetén, a Dicső Zoltán, Szegő 

András, Trenka István és Kiss Károly képviselők részvételével működő testület hozza 

meg a módosítás engedélyezésére/elutasítására vonatkozó döntést. 

b) A bruttó 50 MFt-ot meghaladó szerződéses érték esetén a Képviselő-testület hozza meg a 

módosítás engedélyezésére/elutasítására vonatkozó döntést. 

A döntési javaslatot a Döntéshozó részére, írásban, a Kft. juttatja el, szükség szerinti 

tájékoztatással kiegészítve. 

A Döntéshozó döntését, írásban, a Kft. részére küldi meg. 
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Támogatásból megvalósuló közbeszerzések esetében, a Támogatási Szerződésben, illetve a 

vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint, előírás lehet, hogy a támogató a 

szerződésmódosítással kapcsolatban egyéb adminisztratív / jóváhagyási / hatályba léptetési 

eljárási kötelezettségeket írhat elő. Ezen kitétel fennállásának tisztázása, és adott esetben a 

folyamat lebonyolítása, koordinálása a Kft. felelőssége, és feladata. 

 

22.A szerződés – előző döntési folyamattal szinkronban történő módosításáról – a Tanácsadó 

– a Kft., illetve adott esetben az Önkormányzat, felelős adatszolgáltatása mellett – elkészíti az 

előírt tájékoztató hirdetményt. 

A tájékoztató megjelentetéséért (KÉ), a Kft. felelős.  

Ennek keretében biztosítja a tájékoztató KÉ Szerkesztőséghez történő, jogszabály szerinti 

benyújtását, a közzétételi díj megfizetését, a hiánypótlás teljesítését, a megjelent hirdetmény 

ellenőrzését – és szükség esetén – helyesbítés, módosítás lebonyolítását. A közzétételt a 

Tanácsadó bonyolítja le. 

 

23.A szerződés teljesítéséről, a Tanácsadó – a Kft., illetve adott esetben az Önkormányzat, 

felelős adatszolgáltatása mellett – elkészíti az előírt tájékoztató hirdetményt.  Hirdetmény 

elkészítésére vonatkozó felkérést, a szerződés mindkét fél általi teljesítését követő 

munkanapon, a vonatkozó adatok megküldésével, a Kft. kifejezetten felkéri a Tanácsadót. 

A tájékoztató megjelentetéséért (KÉ), a Kft. felelős.  

Ennek keretében biztosítja a tájékoztató KÉ Szerkesztőséghez történő, jogszabály szerinti 

benyújtását, a közzétételi díj megfizetését, a hiánypótlás teljesítését, a megjelent hirdetmény 

ellenőrzését – és szükség esetén – helyesbítés, módosítás lebonyolítását. A közzétételt a 

Tanácsadó bonyolítja le. 

 

24.A közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a Tanácsadó különösen a következő 

feladatokat látja el:  

a) A rendelkezésre álló információk alapján javaslatot tesz az eljárás rezsimjének, 

típusának meghatározására; 

b) eljárást megindító felhívás előkészítése a többi szakértővel történt folyamatos, 

előzetes konzultáció – e-mail, fax, telefon, személyes – egyeztetések alapján; 

c) dokumentáció előkészítése a közbeszerzés tárgya szerinti szakértő által adott 

közbeszerzési műszaki leírás alapján; 

d) részvétel a közbeszerzési eljárással kapcsolatos egyeztetéseken, tárgyalásokon, 

eljárási cselekményeken, ott a közbeszerzési szakértelem körébe eső 

kérdésekre válaszolni, a szükséges kezdeményezéseket, észrevételeket 

megtenni;  

e) eljárást megindító felhívás közzétételre megküldése; 

f) kiegészítő tájékoztatás megküldése (a többi szakértővel egyeztetve); 

g) ajánlatok, jelentkezések felbontása; 

h) jegyzőkönyv előkészítése a bontásról; 

i) bontásról készült jegyzőkönyv megküldése az érdekelteknek; 

j) hiánypótlási felhívások előkészítése; 

k) ajánlatok bírálata Megbízott a Bíráló Bizottságba közbeszerzési szakértelmet 

biztosító bírálóbizottsági tagot delegál]; 

l) bírálati lapok és bírálati jegyzőkönyv előkészítése; 

m) írásbeli összegezés előkészítése; 
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n) szakvélemény és döntési javaslat előkészítése,  

o) írásbeli összegezés megküldése az érdekelteknek; 

p) Esetleges jogorvoslati-, békéltetési-, szabálytalansági- és a közbeszerzéssel 

kapcsolatban felmerült egyéb eljárásban, az Európai Bizottság eljárásában 

Ajánlatkérő képviselete; 

q) előkészíti a szakértelmének tárgykörébe eső iratok (különösen a felhívás, 

dokumentáció, helyesbítés, módosítás, kiegészítő tájékoztatás, jegyzőkönyvek, 

bírálati lapok, hiánypótlási felhívás, szakvélemény és döntési javaslat, írásbeli 

összegezés, egyéb hirdetmények) tervezetét, azokat az egyeztetéseknek 

megfelelően átdolgozza és véglegesíti, 

r) írásban tájékoztatja az eljárás többi résztvevőjét a közbeszerzési jogszabályok 

által előírt soron következő eljárási cselekményről és annak határidejéről,   

s) jegyzőkönyvet készít a tárgyalásról, egyeztetésről, a Bíráló Bizottság 

munkájáról. 

25. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a közbeszerzési szakértő felelős 

valamennyi eljárási dokumentum közbeszerzési szakértelem körébe eső részének 

tartalmáért. 

26. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a közbeszerzés tárgya szerinti szakértő 

különösen az alábbi munkarészek szakmai tartalmáért felelős: 

 ajánlattételi felhívásban különösen a közbeszerzés tárgyának és 

mennyiségének meghatározása, az alkalmassági követelmények szakmai 

helytállósága, bírálati szempont és cpv kódok meghatározása, 

 dokumentációban különösen a műszaki iratok és a szerződési feltételek 

szakmai helytállósága, 

 felel a beszerzés megvalósítása során a környezetvédelmi szempontok 

figyelembevételéért, 

 a kiegészítő tájékoztatás, bírálati dokumentumok és valamennyi eljárási 

dokumentum közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem körébe eső részének 

tartalmáért, 

27. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértő felel azért, hogy a gazdasági ésszerűséggel 

összeegyeztethető-e a közbeszerzés részekre bontása. Véleményét a közbeszerzési 

eljárás megindítása előtt írásban dokumentálni köteles. 

 

28. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a pénzügyi szakértő felel azért, hogy a 

beszerzés pénzügyi ellenszolgáltatása megfelelően ütemezetten rendelkezésre 

álljon, továbbá felel a felhívás, a dokumentáció, a kiegészítő tájékoztatás és a 

bírálati dokumentumok és valamennyi eljárási dokumentum pénzügyi szakértelem 

körébe eső részeinek tartalmáért. 

 

29. A jogi szakértő felel az eljárási cselekmények és eljárási iratok jogszerűségéért, 

felelőssége akkor állapítható meg, ha a közbeszerzési-, közbeszerzés tárgya 

szerinti-, és/vagy a pénzügyi szakértő felelőssége az adott jogszabálysértésért nem 

állapítható meg. 

 

30. Az egyes szakértők felelnek az eljárás szakértelmük szerinti szabályszerűségéért, 

célszerűségéért és takarékosságáért, az egyes szakértők készítik el, illetőleg 
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vizsgálják felül a szakértelmükhöz kapcsolódó dokumentumokat, vagy 

dokumentum részeket. Nem felelnek a szakértők a részükre adott téves, vagy 

hiányos adatszolgáltatásból eredő, erre tekintettel téves következtetésekért, kivéve, 

ha kellő gondosság mellett a téves, vagy hiányos adatszolgáltatás tényéről tudniuk 

kellett volna.  

 

31. Az eljárás írásban történő dokumentálásáért – a közbeszerzés tárgya szerinti 

szakértő és a pénzügyi szakértő feladatkörébe tartozó dokumentumok, 

dokumentumrészek, valamint a jelen szabályzatban kifejezetten az Önkormányzat, 

vagy a Kft. által készítendő iratok kivételével – a Tanácsadó felel. 

 

32. A közbeszerzési-, a közbeszerzés tárgya szerinti-, a pénzügyi szakértő és a 2009. 

március 31-ét követően indult eljárásokban a jogi szakértő a Bíráló Bizottság 

tanácskozási és szavazati joggal rendelkező eseti tagja. 

 

33. A közbeszerzési-, a közbeszerzés tárgya szerinti-, a pénzügyi szakértő és a 2009. 

március 31-ét követően indult eljárásokban a jogi szakértő felel azért, hogy 

ajánlatkérőnek jelezze, ha az ajánlattétel során az ajánlattevőknél kartell gyanúját, 

vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 

jogszabályok egyéb módon történő megsértését észleli. A Kft. felel az ilyen 

jogsértések írásbeli feljelentéséért a Gazdasági Versenyhivatalnál. 

 

34. A közbeszerzési eljárást megindító felhívás csak akkor adható fel közzétételre, ha 

valamennyi szakértő oldalanként aláírta az eljárást - illetőleg kétszakaszos 

eljárásban az első és második szakaszt - megindító felhívást és dokumentációt. 

 

35. A kiegészítő tájékoztatás, valamint a szakvélemény és döntési javaslat csak akkor 

küldhető meg az érintetteknek, ha valamennyi szakértő oldalanként aláírta. 

 

36. A Kft. felel a közbeszerzési eljárás valamennyi vonatkozó iratának, és az eljárással 

kapcsolatban keletkezett valamennyi vonatkozó iratnak a közzétételéért az 

Önkormányzat honlapján, illetőleg a Közbeszerzések Tanácsa honlapján a 

mindenkor hatályos közbeszerzési törvény előírásai szerint, melyet az 

Önkormányzat az önkormányzati honlap tekintetében megfelelő hozzáférés 

biztosításával elősegíteni köteles. 

 

37.  Tárgyalásos eljárás esetén, illetve, amennyiben a fentiekben meghatározott 

eljárásrendben foglaltakhoz képest az Önkormányzat közbeszerzési szabályozása 

általánosan, vagy az adott eljárás vonatkozásában változik, a Felek kiegészítő 

eljárásrendet alkotnak, a konkrét eljárás körülményeire tekintettel. 

 

Szentendre, 2009. ……………………….. 

 

 ………………………………….. ………………………..……

  

 dr. Dietz Ferenc Bornemisza Miklós 

Szentendre Város Önkormányzata Pro Szentendre Kft.
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  ………………………..……

   Veszelka 

Tamás  

  Vanin Kft.  
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21. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata közfoglalkoztatási tervének 

elfogadásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

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

határozati javaslatot.   

 
Szavazás eredménye 

 

#: 936   Száma: 09.04.09/21/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 20:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a következő határozatot hozza:   

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

142/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

 

1. elfogadja a határozat mellékletét képező közfoglalkoztatási tervet; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási tervet haladéktalanul küldje meg a 

Magyar Államkincstárnak; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási tervben foglaltak költségvetési  

kihatásai miatt az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 10/2009. (II.18.) 

Önk. sz. rendelet módosítását készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a közfoglalkoztatási tervben foglaltak 

végrehajtásáról. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  1-2. pont azonnal,  

 3. pont 2009. májusi ülés, 

 4. pont 2009. évben folyamatosan 

 
 

 

22.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Műklödési 

 Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendeletének (továbbiakban: 

 SZMSZ) módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Most csak az alternatívákról szavaznak először majd utána az 

egészről egyben, ha valaki nem kéri a külön szavazást. Az előterjesztés V. pontjának B) 

változatáról szavaztat. 

 

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

anyagi okokra hivatkozva halasztják a laptop vásárlást, miközben kimutatta már, hogy az 

anyagi megtakarítást is jelent.  

 

Zakar Ágnes képviselő: most az V. pontról van szó. Szavazzanak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: „A” változatról szavaztat, melyet nem támogat.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 937   Száma: 09.04.09/22/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 20:40  

Típusa: Nyílt 
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Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 6 40.00 33.33 

Nem 2 13.33 11.11 

Tartózkodik 7 46.67 38.89 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a „B”változatról szavaztat. A javasolt kihúzás tévesen van 

megjelölve, tehát a kihúzás nincs benne:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 938   Száma: 09.04.09/22/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 20:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 73.34 61.11 

Nem 2 13.33 11.11 

Tartózkodik 2 13.33 11.11 
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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 - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Szalay Fruzsina Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a határozati javaslatoknál a laptop ügyben volt még A és B 

variáció. Szavaztat a II/ „A” variációról, hogy most nem vásárolnak laptopot. Támogatja.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 939   Száma: 09.04.09/22/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 20:41  

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: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 
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Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a többi témáról nincs alternatíva, így egyben szavaztat 

azokról:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 940   Száma: 09.04.09/22/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 20:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 73.33 61.10 

Nem 1 6.67 5.56 

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 - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 
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Szegő András Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2009. (IV.20.) Önk. sz. rendelete 

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról 

szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendeletének módosításáról 

 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször 

módosított 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

valamint a 18. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ.) az alábbiak szerint 

módosítja: 

1.§ 

 (1) Törlésre kerül az SZMSZ 25.§ (7) bekezdés és a 39.§ (13) bekezdés.  

 (2) Kiegészítésre kerül az SZMSZ 25.§ (6) bekezdése: 

 „a jegyzőkönyvek eredeti példányait – mellékleteivel együtt – lehetőség szerint évente 

be kell  köttetni, melyről a jegyző gondoskodik. 

 (3) Módosul az SZMSZ 48. § (1) bek. f) pontja az alábbiakra: 

 minden hónap utolsó kedd délután 13.00-16.00 óráig ügyfélfogadást tart.  

 (4) Kiegészítésre kerül az SZMSZ 50. § (8) bekezdése, „...A hivatal részletes 

ügyrendje jelen  rendelet 10. sz. melléklete.” 
2.§ 

 

 Az SZMSZ 5. sz. függelékében törölni kell Szentendre Város Önkormányzata által a 

Cigány  Kisebbségi Önkormányzat részére biztosított „Dunakorzó 18. sz. alatti 

földszinti, 70 m2-es  helyiségcsoportot”. 

3.§ 

 

 (1) Törlésre kerül az SZMSZ 2/a sz. melléklet, a Jogi- Igazgatási és Ügyrendi 

Bizottság  hatáskörének 4-es pontja. 

 (2) Törlésre kerül az SZMSZ 2/e sz. melléklet, a Szociális, Egészségügyi és Sport 

Bizottság  hatáskörének 19. pontjából a Szentendre Sportjáért Közalapítvány kifejezés. 

 

4.§ 

 

 (1) Az SZMSZ 2/c sz. melléklet, a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság 

hatáskörének a  11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 A Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht. ügyvezetője a Kht. által végzett 

 tevékenységről tárgyévben, a közművelődési megállapodásban részt vevők pedig a 

 megállapodásban rögzített feladatok teljesítéséről a tárgyévet követő év február 15-ig 
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írásban  beszámolnak az Önkormányzat Kulturális, Oktatási, Kisebbségi Bizottságának. 

(A  közművelődésről szóló 18/2007. (III.30.) Önk. sz. rendelet 8. § (3) bek. alapján) 

 

 (2) Az SZMSZ 2/c sz. melléklet, a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság 

 hatáskörének a  14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 Az Önkormányzat közművelődési feladatait éves feladatterv alapján végzi. A 

 Kulturális,  Oktatási és Kisebbségi Bizottság – a Közművelődési, Kulturális és 

 Városmarketing Kht.  által készített feladattervét -  a Pénzügyi, Költségvetési, 

 Vagyongazdálkodási és EU Bizottság  véleményezése mellett, tárgyévre 

 vonatkozóan minden év március 15-ig fogadja el. (A  közművelődésről szóló 

 18/2007. (III.30.) Önk. sz. rendelet 4. § (2) bek. alapján) 

 

 (3) Az SZMSZ 2/c sz. melléklet a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság 

 hatáskörének a  18. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 A Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht. tárgyév október 15-ig a 

 tárgyévet követő  évre munkatervet készít, melyet Kulturális, Oktatási és 

 Kisebbségi Bizottság fogad el a  Pénzügyi,  Költségvetési, 

 Vagyongazdálkodási és EU Bizottság véleményezése mellett. (A  közművelődésről 

 szóló 18/2007. (III.30.) Önk. sz. rendelet 8. § (2) bek. alapján) 
 

 (4) Az SZMSZ 2/c sz. melléklet a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság 

 hatásköre  kiegészül az alábbi új 20-as ponttal: 

 Kiírja az Oktatási valamint a Kulturális Alap pályázatát és dönt annak odaítéléséről. 

 

 (5) Az SZMSZ 2/e sz. melléklet a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 

 hatásköre  kiegészül  az alábbi új 20-es ponttal  

 Kiírja az Egészségügyi, Szociális valamint a Sport Alap pályázatát és dönt annak 

 odaítéléséről. 

 

 (6) Az SZMSZ 2/f sz. melléklet a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi 

 Bizottság  hatásköre kiegészül az alábbi új 17-es ponttal: 

 Kiírja a Városképi Beruházási valamint az Egyházi, Műemléki, Beruházási Alapot és 

 dönt annak  odaítéléséről. 
 

5.§ 

 Az SZMSZ 15. § (4) bekezdésből valamint a R. 1. sz. mellékletéből törölésre kerül 

 Közös  Képviselői Klubot. 

6.§ 

 

 Az SZMSZ 17. § (8) - (15) bekezdései helyébe az alábbi új bekezdések lépnek: 

 

 

 (8) Az írásbeli előterjesztést a napirendi pont előadója a vita előtt szóban kiegészítheti. 

  mindösszesen 5 perc – sürgősségi indítvány esetében 6 perc -. A polgármester,  mint 

 az ülés  vezetője a vita során időbeli és számbeli korlátozás nélkül jogosult 

 kérdést feltenni,  hozzászólni, vagy a felmerült kérdésekre válaszolni. 

 

  (9) A vita során, illetve a vita lezárása után a napirendi pont előadója válaszol a 

 hozzászólásokra.  A napirendi ponthoz előadójának joga van a bizottsági 
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 javaslatok, illetve a vitában elhangzott  módosító, kiegészítő határozati 

 javaslatokat befogadni. 

 

 (10)A vita lezárását követően, a napirendi pont előadója válaszának elhangzása után a 

képviselőnek 1 alkalommal 1 percben lehetősége van az ellene szóló, sérelmesnek vélt 

megjegyzést elhárítani, vagy a  hozzászólásával kapcsolatban felmerült 

félreértéseket eloszlatni. További viszontválasznak helye nincs. 

 

 (11) A vita lezárása után a határozathozatal előtt a jegyzőnek szót kell adni, ha a 

 javaslatok  törvényességét illetően észrevételt kíván tenni. 

 

(12) A módosító, vagy kiegészítő javaslatot annak előterjesztője 

határozathozatalra, illetve rendeletalkotásra alkalmas módon köteles megfogalmazni. 

A polgármester a vita lezárását követően összefoglalja a vitában elhangzott 

javaslatokat. Az összefoglaló után a polgármester az előterjesztésben szereplő és a 

vitában elhangzott módosító, kiegészítő javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra 

úgy, hogy előbb a vitában elhangzott módosító, kiegészítő indítványokról, majd az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatról dönt a testület. A módosításokat, 

kiegészítéseket – az előterjesztő által befogadott módosítások  kivételével – 

egyenként az elhangzás sorrendjében szavazásra kell bocsátani. Elfogadásához az 

előterjesztésben megjelölt minősítést kell alapul venni. Az egymást kizáró módosító, 

kiegészítő  indítványok, valamint az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 

(együttesen: javaslat)  esetében a szavazás során legtöbb – az előterjesztésben 

megjelölt minősítésnek megfelelő számú - támogató szavazatot kapó javaslatot kell a 

képviselő-testület által elfogadottnak tekinteni. Amennyiben a fentiek szerinti 

szavazáskor kettő, vagy ennél több javaslat is egyenlő számú támogató szavazatot kap, 

úgy ezen javaslatok esetében a szavazást meg kell ismételni és ebben az esetben a 

megismételt szavazás során legtöbb – az előterjesztésben megjelölt minősítésnek 

megfelelő számú - támogató szavazatot kapó javaslatot kell a képviselő-testület által 

elfogadottnak tekinteni. 

 

(13) Bármelyik képviselő, illetve a napirendi pont előadója a szavazás 

megkezdéséig 

javasolhatja a téma napirendről történő levételét. A javaslatról a képviselő-testület vita 

nélkül, minősített többséggel határoz. 

 

(14) A képviselő-testület a polgármesteri összefoglaló után rendeletet alkot, vagy 

határozatot 

hoz. 

 

(15) Ügyrendi javaslatnak tekintendő minden olyan észrevétel, megjegyzés, közlés, 

vagy egyéb javaslat, amely a képviselő-testületi ülés – SZMSZ-ben 

meghatározottaktól eltérő vagy azzal ellentétes – vezetésére és rendjére vonatkozik, 

ebbe beleértve különösen a vita lezárására vonatkozó javaslat megtételét is. Az 

ügyrendi javaslatról a képviselő-testület valamennyi hozzászólási, vagy kérdés 

feltevési szándékát jelző és még az ügyrendi javaslat elhangzásáig az adott 

napirendhez legalább 1 hozzászólását, vagy kérdését – kivéve az írásos előterjesztéssel 

kapcsolatos technikai jellegű kérdés feltevését - ki nem merítő képviselői javaslat 

elhangzását követően, vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. Ügyrendi hozzászólás 

keretében a napirendhez érdemi javaslat nem tehető. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

7. § 

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó  

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

23. Előterjesztés a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 

módosításáról szóló kezdeményezés támogatásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: bizottsági elnök nem jelzett hozzászólási szándékot, 

megadja a szót a képviselőknek.    

 
Szegő András képviselő: tartalmi és politikai részre bontható az előterjesztés.  A maga 

részéről nem ellenezné a büntetőjog szabályozását, ám azzal már nem ért egyet, hogy a döntés 

az eljáró bíróságoknál a bíró mérlegelési jogát korlátozná.  Másik része: nem bevált gyakorlat, 

hogy az országos politikát behozzák a  testületi ülésre.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: úgy gondolja, Képviselő Úr  a döntést nézze, ne a politikát s 

támogassa a javaslatot.  A bűnözés és közbiztonság kérdése nem csak a nagypolitika része, 

sajnos a várost is érinti. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: mivel nem ért a Jogi ellenőrzési  és tájékoztatási referens 

kérdésekhez, szakvéleményt kért, melyet  felolvas.  

„ A törvény a büntetések súlyosbítását célozza. Többek között arra irányul, hogy aki súlyos, 

vagy erőszakos bűncselekményeket követ el, és ezt visszaesőként három alkalommal 

megteszi, az automatikusan életfogytiglanra ítélendő. A módosítási javaslat több szempontból 

problémás.  

1. Alkotmányjogi szempontból az abszolút büntetés nem felel meg az arányosság 

követelményének.  

2. Szintén alkotmányossági jogokat vet fel az, hogy a törvény bevezetésével a 

hatalommegosztás elve sérül. A törvényhozó ág nem veheti át az igazságszolgáltatás szerepét, 

a bírónak meg kell hagyni a felelősségét, függetlenségét és a mérlegelési jogát.  

3. A büntetési tételek kiszabásánál a bíró személyre szabottan kell, hogy eljárjon. A 

kiszabható minimum- maximum tételek között neki kell mérlegelni a bűncselekmény súlyát, 

az elkövető társadalomra való veszélyességét, a vétkesség súlyát. Nincs két egyforma ügy. 

Ezért a  törvény hozó egységesítése hibás.     

4. A módosító  javaslat a szándékos, személy elleni bűncselekményeket kívánja súlyosan 

szankcionálni, de aggályos, melyek lennének ezek. Jelenleg a garázdaságtól az emberölésig 

min ide tartozik.  
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Amire szükség lenne: a jelenlegi szabályozásban  a birtokvédelmi jogszabályok 

felülvizsgálata és kiterjesztése. A magántulajdon védelme érdekében a tulajdonost, birtokost 

hatékony, azonnal alkalmazható jogok illessék meg, például az ingatlan tulajdona sérelme 

esetén. Dr. Szél Péter.   

Ezt figyelembe véve módosító indítványa következő: az önkormi egészítse ki ezt az 

állásfoglalást.  Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri  az Országgyűlést, 

hogy szigorítsa a tulajdon védelme érdekében a tulajdon ellen elkövetett bűncselekmények 

tételeit, ugyanígy szigorítsa a tulajdonos ellen elkövetett tételek védelmét, az eljárási rend 

idejét és a  bírósági szakaszt rövidítse le és egyszerűsítse,  terjessze ki a Önkormányzati 

Közterület Felügyelők és a Polgárőrség jogkörét.    

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: úgy véli, több jogi szakvéleményt is elő lehetne venni, ami 

ehhez kapcsolódik. Valószínűleg több álláspont ütközne.  A FIDESZ  Magyar Polgári 

Szövetség jogászi is megvizsgálták a kérdéskört, és más álláspontra jutottak. A Közterület 

Felügyelők és a Polgárőrség  jogainak kiterjesztése is felvethet alkotmányossági kérdéseket.  

 

Fülöp Zsolt képviselő:  ismétli, kiegészítést javasolt. Az imént felsorolt javaslatokkal kívánja 

kiegészíteni a határozati javaslatot.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az elgondolással egyetért, a  konkrét  megfogalmazással 

egészüljön ki a határozati javaslat,  melyet a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  

vizsgáljon meg.   

 

Fülöp Zsolt képviselő: a határozati javaslatban  szereplő  javaslat  is általános 

megfogalmazás. Kérdezi, hogy az konkrétan hova tartozik?      

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Btk. Tárgykörébe.  Az általános részbe nehéz beilleszteni a 

Polgárőrséget érintő javaslatot.  Szavaztatni fog Fülöp Zsolt képviselő javaslatáról. Ő maga 

módosító indítványt tesz, a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság   vizsgálja meg a  

Képviselő Úr által javasolt kérdéskört.  

Szavazásra bocsátja Fülöp Zsolt képviselő: indítványát:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 941   Száma: 09.04.09/23/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 20:52  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített 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: 
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Benkovits György Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

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

bocsátja  a módosító indítványt, mely szerint a  Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  

vizsgálja meg a kérdéskört és pontosítsa oly módon, hogy továbbküldhető legyen. A Jogi, 

Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  ülésére kerüljön meghívásra  Fülöp Zsolt képviselő.    

 

Szavazás eredménye 

 

#: 942   Száma: 09.04.09/23/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 20:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 81.25 72.22 

Nem 1 6.25 5.56 

Tartózkodik 2 12.50 11.11 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 
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Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Trenka István Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

 

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

Szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslatot.    

 

Szavazás eredménye 

 

#: 943   Száma: 09.04.09/23/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 20:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 81.25 72.22 

Nem 2 12.50 11.11 

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 - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Nem - 

Szegő András Nem - 

Benkovits György Tart. - 
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Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

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

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

143/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

1. egyetért a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításának 

szükségességével és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 2. § (3) 

bekezdése alapján – a lakosság biztonságának a jelenleginél hatékonyabb biztosítása 

érdekében – kezdeményezi a Btk. alábbiak szerinti módosítását:  

a Képviselő-testület szükségesnek tartja: 

 Az erőszakos visszaeső fogalom bevezetésre kerüljön azokra a szándékos, személy 

elleni erőszakos bűncselekményt elkövető visszaesőkre, akiket korábban két 

alkalommal is szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetése miatt 

végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, 

 Az erőszakos visszaeső büntetése fegyház fokozatba kerüljön végrehajtásra, valamint 

próbára ne legyen bocsátható, 

 A feltételes szabadságra bocsátás és a büntetés végrehajtásának felfüggesztésére 

vonatkozó szabályozás szigorításra kerüljön az erőszakos visszaeső mellett 

valamennyi többszörös visszaesőre, illetve az üzletszerűen, vagy bűnszövetségben 

elkövetett, háromévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő 

bűncselekmény elkövetőjére nézve, 

 Az okozott kár megtérítése, jóvátétel, tevékeny megbánás esetén se lehessen erőszakos 

visszaeső esetén a büntethetőséget kizárni, vagy a büntetést korlátlanul enyhíteni, 

 Az erőszakos visszaesők esetén az újabb bűncselekmény büntetési tétele 

szabadságvesztés esetén meghatározásra kerüljön, valamint amennyiben a kétszeresre 

felemelt büntetési tétel felső határa a húsz évet meghaladja, vagy életfogytig tartó 

szabadságvesztés is kiszabható, az elkövetőre életfogytig tartó szabadságvesztést 

kelljen kiszabni, 

 A büntetések kiszabásánál a büntetési tétel középmértéke legyen az irányadó 

(büntetési tétel alsó határához a felső  és az alsó határ közötti különbözet felét kell 

hozzáadni), 

 A bűnhalmazatban lévő bűncselekmények esetén a főbüntetés büntetési tételére 

vonatkozó szabályozás szigorítására kerüljön sor. 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy levélben keresse meg az Igazságügyi és Rendészeti 

Minisztert és kezdeményezze az Országgyűlésnél a Büntető Törvénykönyv módosítását. 

 

3. felkéri a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottságot, hogy vizsgálja meg  és pontosítsa Fülöp 

Zsolt képviselőnek a tulajdon és tulajdonos védelmére, a Polgárőrség és Közterület 

Felügyelet jogkörére vonatkozó  javaslatait, majd terjessze be a soron következő 

Képviselő-testületi ülésre.   

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal, 2009. májusi Képviselő-testületi ülés  
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24. Előterjesztés elvi hozzájárulás a 2012. évi Mezei futó Európa Bajnokság 

Szentendre területén történő megrendezése ügyében 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 
 

dr. Dietz Ferenc polgármester: örömmel veszi, hogy a 2012-es rendezvényre felajánlja a 

város a szervezési segítséget.  

 

Szegő András képviselő:  hiányolja a z Atlétikai Szövetség levelét, mely eredetileg a 

határozati javaslat  mellékletét képezné.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:sajnos nem érkezett meg a szóban forgó dokumentum. 

További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a  határozati javaslatot.    

 

 
Szavazás eredménye 

 

#: 944   Száma: 09.04.09/24/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 20:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93.75 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.25 5.56 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 
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Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

     

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

 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

144/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert: 

1. hogy írja alá az elvi hozzájárulást igazoló iratot a Magyar Atlétikai Szövetség 

elnökével és főtitkárával arról, hogy a 2012. évi Mezei futó Európa Bajnokság 

helyszíne Szentendrén, a Skanzen területén legyen,  

2. továbbá arra is, hogy vállalja el az előkészítő bizottságban számára felajánlott 

részvételi lehetőséget. 

Határidő: azonnal, beszámolásra: 2010. márciusi, és 2011. márciusi képviselő-testületi  

 ülések 

Felelős: Polgármester  

 

 
dr. Dietz Ferenc polgármester: a jegyzőkönyv számára megjegyzi, hogy  Trenka István 

képviselő tévedésből Radványi G. Levente képviselő pultját kapcsolta be, így Radványi G. 

Levente képviselő nevén történő szavazás érvénytelen.  

 
 
 25. Sürgősségi indítvány a Pro Bono Dente Fogszakorvosi és Szolgáltató Kft. 

pályázatához  támogató nyilatkozat kiadásáról 

 Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

határozati javaslatot.  Eközben észleli, hogy dr. Pázmány Annamária képviselő hozzászólásra 

jelentkezett, így a folyamatban levő szavazást érvényteleníti és megadja a szót Képviselő - 

Asszonynak.   

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: a SZEI beruházásában már szerepel a szóban forgó 

szolgáltatás támogatása, így az OEP szerződésben is, melyet már vissza is igazoltak 

számukra.  Összeférhetetlen ugyanarra a célra duplán kérni támogatást. Kérdezi, hogyan lehet 

kezelni ezt a helyzetet. Esetleges megoldásként elfogadhatónak tartja, ha most megszavazzák, 

és amennyiben 2010-ben a  felújított  SZEI átadásra kerül, visszavonják a támogatást.   
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dr. Dietz Ferenc polgármester: ebben az esetben  a 2009-es évre szóló támogatás biztosított 

jelen határozat alapján, 2010-től pedig a  SZEI  projekt keretében folytatódik tovább. 

Panoráma röntgent csak egy szakellátás végez  a városban, melyet  a környező települések 

lakosai is igénybe vesznek.   

 

Benkovits György képviselő: abban az esetben tudná támogatni a határozati javaslat 

elfogadását,  ha ilyen jellegű szolgáltatás még nem szerepelne  az egészségügyi ellátás keretén 

belül, és kapacitás bővítésként kerülne szóba.  Az Önkormányzatnak csak az a feladata, hogy 

működtesse   a szolgáltatást, ehhez  nem  szükséges megvásárolniuk azt. Úgy véli ezek 

alapján duplán fizetnek a szolgáltatásért, ami nem helyes.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  kérdezi,  hogy amennyiben az OEP támogatást elnyerik, 

olcsóbb lesz-e a röntgenfelvétel a lakosság számára? Tudomása szerint jelenleg 5.000 Ft egy 

felvétel.   

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: úgy véli az a megoldás,  ha határidőt fűznek hozzá és 

hozzávetőlegesen 2011. májusáig lesz szükség a támogatás ezen formájára. A SZEI beruházás 

várhatóan 2010 őszén fejeződik be, 2011 tavaszára tehető a két szárny átadása, addig 

szükséges kérni a támogatást jelen határozatban.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  figyelembe véve az elhangzottakat, a következőket 

javasolja: 

„… támogatja a Probodent Kft.-nek a Regionális Egészségügyi Tanácshoz benyújtott, a 

fogászati röntgen szakellátás finanszírozási pályázatát a Szentendre Város Önkormányzat  

Egészségügyi Intézményében hasonló tevékenység megkezdéséig;” Szavazásra bocsátja a 

módosított határozati javaslatot.     

Szavazás eredménye 

 

#: 945   Száma: 09.04.09/25/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 21:02  

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 - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 
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Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

145/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 
 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete:  

 

5. támogatja a Probodent Kft.-nek a Regionális Egészségügyi Tanácshoz benyújtott, a 

fogászati röntgen szakellátás finanszírozási pályázatát a Szentendre Város 

Önkormányzat  Egészségügyi Intézményében hasonló tevékenység megkezdéséig;  

6. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázatot támogató nyilatkozatot a fenti 

kikötéssel aláírja és kiadja. 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

26. Sürgősségi indítvány a Szentendrei Városfejlesztési Kht-ról 

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

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

határozati javaslatot.    

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 946   Száma: 09.04.09/25/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 21:02  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 



 179 

 

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 - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

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

 

 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

146/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő–testülete a Szentendrei Városfejlesztési 

Közhasznú Társasággal „v.a.” (a továbbiakban: Kht.) kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

1. az Önkormányzat álláspontja szerint a volt végelszámoló képviseleti jogosultsága és 

megbízatása a cég törlésével megszűnt; 

2. a volt könyvvizsgáló számlaköveteléséért és az ezzel kapcsolatos jogvitáért az 

Önkormányzat felelősséget nem vállal, abban az Önkormányzat nem kíván részt 

venni, figyelemmel arra is, hogy a volt végelszámoló a Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 422/2008. (XI. 11.) Kt. sz. határozat 2. 

pontjában foglalt rendelkezést nem hajtotta végre; 

3. felhívja Szirtes András volt végelszámolót, hogy a cég iratait a Polgármesteri 

Hivatalban adja le. 

 
Felelős:  
1-2. pont: Polgármester 

3. pont: Szirtes András volt végelszámoló 

Határidő: azonnal, beszámolásra: 2009. júniusi Képviselő-testületi ülés   
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27.  Sürgősségi indítvány szentendrei  ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról 

illetve  lemondásáról 

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

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

határozati javaslatot.     

 

Szavazás eredménye 

 

#: 947   Száma: 09.04.09/27/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 21:03  

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 - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

    

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a következő határozatokat hozza:    
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

147/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. a Szentendre, 07/11 hrsz-ú külterület, szántó megjelölésű tulajdoni lap szerint 1345 m² 

ingatlannak a 174/1824-ed tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosnak 145.000 Ft 

vételáron történő ingatlan adásvételi szerződés megkötéséhez hozzájárul, és nem kíván 

élni elővásárlási jogával; 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

148/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

3. a Szentendre, 014/17 hrsz-ú külterület, szántó megjelölésű tulajdoni lap szerint 2167 m² 

ingatlannak a 80/959-ed tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosnak 145.000 Ft 

vételáron történő ingatlan adásvételi szerződés megkötéséhez hozzájárul, és nem kíván 

élni elővásárlási jogával; 

 

4. felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

28. Sürgősségi indítvány a 2009. évi polgármesteri keret terhére benyújtott I. 

negyedévi támogatási igényekről 

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

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

határozati javaslatot.     

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 948   Száma: 09.04.09/28/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 21:03  
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Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.14 5.56 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

149/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete a Polgármesteri keret felhasználásáról szóló beszámolót 

elfogadja és felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 

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

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: a soron következő előirányzat-módosítás 
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29. Sürgősségi indítvány  felterjesztési jog gyakorlásáról a Duna Menti Regionális 

Vízmű Zrt. állami tulajdonú üzletrészének az Észak-magyarországi regionális 

Vízművek Zrt. vagyonkezelésébe adásával kapcsolatban 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

 

Kiss Károly képviselő:  kérdezi, hogy pontosak-e az információi, mely szerint a Nemzeti 

Vagyongazdálkodási Tanács az Észak-magyarországi regionális Vízművek Zrt. 

vagyonkezelésébe adta a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és a Duna Menti Regionális 

Vízmű Zrt. állami tulajdonú üzletrészét?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a DMRV jobbparti üzemigazgatósága csatolásra kerül a 

Tatabányai üzemigazgatósághoz, mely díjemelést eredményez.  

 

Kiss Károly képviselő:  másik kérdése, hogy az Önkormányzatnak rendelkezik-e 10 %-os 

tulajdonrésszel?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nincs a városnak DMRV részvénye.  További kérdés nem 

érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.     

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 949   Száma: 09.04.09/29/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 21:05  

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 - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

150/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete élve a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 101. §-ban biztosított felterjesztési jogával a Magyar 

Köztársaság Kormányához (Magyar Köztársaság Miniszterelnökéhez, illetékes 

Minisztereihez) fordul és kéri tájékoztatásukat, szakmai és jogértelmezési kérdésben 

állásfoglalásukat, illetve intézkedés megtételét kezdeményezi a lakosság széles körét érintő 

kérdésben, miszerint a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. honlapján 2009. április 3-án 

közzétett sajtóközleményben megjelent hír szerint a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács az 

Észak-magyarországi regionális Vízművek Zrt. vagyonkezelésébe adta a Tiszamenti 

Regionális Vízművek Zrt. és a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. állami tulajdonú 

üzletrészét: 

 

1. a szervezeti átalakítással kapcsolatban a Képviselő-testület tájékoztatást kér arra 

vonatkozóan, hogy az a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. munkavállalóit hogyan 

érinti, biztosított-e a továbbfoglalkoztatásuk;   

2. a szervezeti átalakítással kapcsolatban a Képviselő-testület kezdeményezi és kéri, 

hogy az állami tulajdonú közüzemi vízműveket működtető vízműtársaságok által 

felszámítható ivóvíz- és csatornahasználat legmagasabb díjairól szóló 47/1999. 

(XII.28.) KHVM rendelet alapján az állami tulajdonú közüzemi vízműveket 

működtető vízműtársaságok által felszámítható ivóvíz- és csatornahasználat 

legmagasabb lakossági díjai ne emelkedjenek, azok továbbra is a Duna Menti 

Vízművek Zrt. (Vác) területére megállapított díjakkal egyezzenek meg; 

3. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatást kér arról, hogy 

az Észak-magyarországi regionális Vízművek Zrt., a Tiszamenti Regionális 

Vízművek Zrt. és a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. „összevonásából” 
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megalakított társaság csoport létrehozásának milyen következményei lesznek a 

lakossági és a nem lakossági fogyasztókra vonatkozóan; 

4. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatást kér a Vízművek 

privatizációjának helyzetéről, a Kormány ezzel kapcsolatos esetleges szándékáról; 

5. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy az 

állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdés c) pontja alapján, 

a település jogszabályban előírt vezetékes ivóvízellátással, szennyvíz-elvezetéssel- 

és tisztítással kapcsolatos feladatainak elősegítése érdekében a korábbiakban a 

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. teljes állami tulajdonú 

részvénycsomagja a korábbi DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. ellátási 

területén található települési önkormányzatok tekintetében lakosságszám 

arányosan kerüljön önkormányzati tulajdonba, térítés nélküli vagyonátadással.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Polgármester 

 

 

 

30. Sürgősségi indítvány az Új Művésztelep tetőfelújításához való hozzájárulásról 

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  ismerteti az előterjesztést.  Kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a  határozati javaslatot.     

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 950   Száma: 09.04.09/30/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 21:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 77.77 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.67 5.56 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

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

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

151/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

1. támogatja az Új Művésztelep 12 lakóegység tetőszerkezete felújításának 

kezdeményezését; 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a felújításhoz szükséges önkormányzati önrészt a 2008. évi 

pénzmaradvány terhére legfeljebb 30 millió Ft összegig biztosítsa, amennyiben az 

Oktatási és Kulturális Minisztérium is legalább 30millió Ft támogatást nyújt; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy írásban keresse meg Dr. Phd. Hiller István, oktatási és 

kulturális minisztert a felújításhoz hiányzó támogatás – legalább 30 millió Ft - 

megkérése céljából; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy szerezze be az Új Művésztelep lakói nyilatkozatát, hogy 

az épület felújításához szükséges hiányzó összeget a megrendezésre kerülő aukció 

bevételéből a felújítási munkálatokra használják fel. 

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

31. Sürgősségi indítvány  Szentendrei Sportcélú Kft-ről 

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.   

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos és közbeszerzési szakértő: a  Sportcélú Kft.-be történő 

apportálás folyamata során múlt év novemberében  megtörtént a cégbírósági bejegyzés, a 

földhivatal határozata alapján pedig az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés is folyamatban van. 
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Felmerült a kérdés, hogy a visszterhes vagyonátruházási illeték megfizetése milyen terheket 

ró az Önkormányzatra.  Az Önkormányzat alanyi illetékmentes, de az Önkormányzathoz 

tartozó Kft. szerződő félként köteles a visszterhes vagyonátruházási terhet megfizetni. Ezzel 

kapcsolatban az apportálás különleges elbírálás alá esik, hiszen az illetéktörvény  kimondja, 

hogy ami nem öröklés- vagy ajándékozási illetékköteles, az visszterhes vagyonátruházási 

illeték köteles. Tehát ha átruházással történik a tulajdonátadás, a jogcímre mindenképpen 

szükséges illeték megfizetése.   A gazdasági válság miatt a 47.2 M Ft hatalmas tétel, melyre 

nehéz forrást találni, miközben a folyamat elindult, sőt  hónapok óta tart. Rengeteg munka, 

energia pénz áll a mögötte.  

Átgondolva  a lehetőségeket, jelen pillanatban nem lát más megoldást.  

 

Kun Csaba alpolgármester: jelzi, hogy a határozati javaslatból hiányzik a használati jog 

kérdése.  Arról van szó, hogy az Alapító Okirat módosítása során a tulajdonjog bejegyzése 

visszavonásra kerül, viszont  jelezni szükséges, hogy  a területre használati jogot biztosítanak 

a Sport Kft. részére.    

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos és közbeszerzési szakértő: az is döntési helyzet, ha nem 

apportálnak a cégbe. Attól, hogy nem apportálnak  ingatlant, attól még működőképes lehet. 

Megoldást jelenhet, ha az ingatlant  használati szerződés keretében bízzák a cégre, de 

egyébként  nem szerepel apportként a cég esetében. A döntési helyzet adott, viszont  

csökkentett összegű illetéket akkor is szükséges fizetni. Amennyiben a testület úgy dönt, hogy 

nem apportál semmiféle  jogot az ingatlanba, viszont rábízza  a cégre az ingatlant, akkor 

semmiféle … (Alpolgármester Úr átveszi a szót, a mondat befejezetlen marad)      

 

Kun Csaba alpolgármester: arról nincs határozat, hogy rábízza. Úgy véli, szükséges 

határozatba foglalni, hogy az ingatlant használatba adják a Kft.-nek. Kéri belefogalmazni a  

határozatba.   

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos és közbeszerzési szakértő: köszöni az észrevételt.   

 

Hidegkuti Gergely képviselő: közvetlen környezetében találkozott olyan esettel, amikor 

magánszemély vitt be a saját cégébe ingatlantulajdont, mely illetékmentes volt. Kérdezi, hogy 

az előterjesztésre vonatkozó  jelzés honnan érkezett?  Javasolja kérjenek még az ügyben 

szakmai tanácsot.  

 

Kun Csaba alpolgármester: a könyvvizsgáló jelezte feléjük.   

 

Hajdu Gábor képviselő: egyetért Hidegkuti Gergely képviselő- társával, érdemes volna    

szélesebb körben  tájékozódni,  mivel nem az illetékhivatal szabta ki az illetéket, hanem a 

könyvvizsgáló jelezte.  Ugyanakkor azt is javasolja, hogy gyorsítsák fel a befektető partnerrel 

történő tárgyalásokat. A QualiTeam  Kft.  nyilatkozik a mellékelt levélben arról, hogy esetleg 

tőkét emelne. Ezt figyelembe véve ismételten megerősíti azt a javaslatát, hogy  szorgalmazzák 

a sportlétesítmény  felújítását célzó intézkedéseket, esetleg akár  új befektetők bevonásával.   

Véleménye szerint  a határozati javaslat  5. pontját egészítsék ki a következőkkel: 

5. „382/2008.(IX.16.) Kt. sz. határozatának a szentendrei 8503, 8504, 8505 helyrajzi 

számú (Izbégi sportpálya) és a szentendrei 475/6 helyrajzi számú (Kőzúzó utcai 

sportpálya) ingatlanok és az ingatlanokhoz tartozó berendezési és felszerelési tárgyak 

tulajdonjoga Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt 

Felelősségű Társaságba történő apportálásról szóló rendelkezéseit visszavonja,  és 

használati joggal ruházza fel.”   
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dr. Dietz Ferenc polgármester: korábban éppen azt a szóbeli tájékoztatást kapta, hogy a 

tőkeerős  befektetési  partner   hiányzik.  

Kérdezi Hajdu Gábor képviselőtől, hogy imént elhangzott javaslatát módosító indítványként 

értelmezi?  

 

Hajdu Gábor képviselő: igen, Alpolgármester Úr által tett utalás is ezt célozza. A határozati 

javaslat  5. pontjának mondatába  javasolja folytatásaként befogalmazni. „…apportálásról 

szóló rendelkezéseit visszavonja,  és használati joggal ruházza fel.”  

Amennyiben az apportálást visszavonják, akkor van értelme a  módosításnak.  

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos és közbeszerzési szakértő: jelzi, hogy a birtokbaadás 

megtörtént. Jelenleg a Sportcélú Kft. birtokában van az ingatlan. (Polgármester Úr közbeszól, 

mikrofon nélkül nem érthető a  megjegyzés.)  Befogadható a javaslat.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: dr. Dóka Zsolt egyetértését tekintve befogadja a javaslatot.  

 

Kun Csaba alpolgármester: felhívja a figyelmet arra, hogy Hajdu Gábor képviselő javaslata 

arra vonatkozott, hogy ha s amennyiben kell fizetni illetéket, akkor kerüljön sor a használati 

joggal történő felruházásra. Ez a kitétel viszont nem került befogalmazásra, így viszont nem 

egyértelmű a szándék. Amennyiben az apport után illetéket kell fizetni, akkor kerüljön sor az 

5. pontban megfogalmazott kiegészítés figyelembe vételére.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: véleménye szerint  pontosításra van szükség.   

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos és közbeszerzési szakértő: megfogalmazza a módosítást:  

„amennyiben az apportálásról szóló döntés  visszavonása   szükséges,  és a törzstőke 

leszállítása indokolt, úgy a sportcélú ingatlanoknak a Sportcélú Kft. használatába adásáról 

dönt a Képviselő-testület.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri egyértelműsíteni, hogy nem apportról van szó, hanem   

szerződés alapján egy kötelmi jogviszony.  Véleménye szerint   kissé kusza a gondolatmenet,  

de az tény, hogy más az illeték mértéke apport  esetén és használatba adás során is.  

 

                           

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos és közbeszerzési szakértő: jelen pillanatban a Sportcélú Kft. 

birtokban van. Ha nem döntenek arról, hogy birtokba adják, akkor ezt az illetékfizetési 

procedúrát ideiglenesen elkerülhetik. Megvizsgálást követően pontosabb információ 

birtokában lennének,  ezért javasolja, hogy  az eredeti tartalommal fogadnák el a határozati 

javaslatot.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Hajdu Gábor képviselőtől, hogy mire alapozza azon 

feltevését, hogy nem szükséges az illeték megfizetése?  

 

Hajdu Gábor képviselő: mivel az illetéket nem az Illetékhivatal szabta ki, hanem a 

könyvvizsgáló, azt gondolja, nem kell fizetniük.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért a javaslattal,  kihagyják a határozati javaslatból a 

használati jogról való módosítást és szavazásra bocsátja  az eredeti határozati javaslatot.      
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Szavazás eredménye 

 

#: 951   Száma: 09.04.09/31/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 21:20  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 87.50 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 12.50 11.11 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

152/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendrei Sportcélú Kft-vel 

kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza:   

 

6. a 344/2008. (IX. 09.) Kt. sz. határozatát továbbra is fenntartva felkéri az Ügyvezetőt, 

hogy a Kft. üzleti tervét terjessze a Képviselő-testület elé, abban szerepeljenek a 

vagyonszerzési illeték előleg viselésére és megfizetésére vonatkozó elképzelések is;  



 190 

7. felkéri az Ügyvezetőt, hogy a szentendrei 8503, 8504, 8505 helyrajzi számú (Izbégi 

sportpálya) és a szentendrei 475/6 helyrajzi számú (Kőzúzó utcai sportpálya) 

ingatlanok hasznosítására vonatkozó pályázati kiírás tervezetét terjessze a Képviselő-

testület elé; 

8. felkéri az Ügyvezetőt, hogy a jelenleg ismert potenciális befektető partnerrel, vagy 

partnerekkel az érdemi tárgyalásokat azonnal kezdje meg annak érdekében, hogy a 

fejlesztési elképzelésekkel összhangban készüljön el a sportcélú ingatlanok 

szabályozási terve; 

9. a Kft. működésének finanszírozásához szükséges 4.000.000 Ft összeget a kötvény 

terhére biztosítja; 

10. 382/2008.(IX.16.) Kt. sz. határozatának a szentendrei 8503, 8504, 8505 helyrajzi 

számú (Izbégi sportpálya) és a szentendrei 475/6 helyrajzi számú (Kőzúzó utcai 

sportpálya) ingatlanok és az ingatlanokhoz tartozó berendezési és felszerelési tárgyak 

tulajdonjoga Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt 

Felelősségű Társaságba történő apportálásról szóló rendelkezéseit visszavonja,  

11. elfogadja a Kft. alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

szövegét a határozat melléklete szerinti tartalommal, mely a törzstőke leszállításának 

cégbírósági bejegyzését követően lesz hatályos, 

12. felkéri az Ügyvezetőt, hogy az 5. pontban foglaltak végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket tegye meg, így különösen a Szentendrei Sportcélú Kft-nek az 5. 

pontban meghatározott ingatlanok tulajdonjoga bejegyzésére vonatkozó ingatlan-

nyilvántartási kérelmet vonja vissza, kezdeményezze a törzstőke 3.000.000 Ft 

összegűre történő leszállítását a 6. pont szerinti alapító okirat alapján, tegye meg az 

intézkedéseket az apportálással kapcsolatos illetékelőleg átmeneti finanszírozásával 

kapcsolatban, annak megfizetését követően az illetékelőleget a tulajdonszerzés 

elmaradása miatt igényelje vissza;  

13. felkéri a Polgármestert, hogy a 6. pont szerinti alapító okiratot írja alá, illetőleg tegye 

meg a határozat végrehajtásához szükséges egyéb nyilatkozatokat, valamint 

készíttesse el és nyújtsa be a 15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet alapján a helyi 

önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmény(ek) felújítására a pályázatot. 

 

  

Felelős:  

1-3. és 7. pont: Ügyvezető 

4-6. és 8. pont: Polgármester   

 

Határidő:  

1-2. pont: a Képviselő-testület 2009. májusi ülése 

3-8. pont: azonnal 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: mielőtt az egyebek napirendi pont megtárgyalására kerül 

sor, szóbeli sürgősségi előterjesztést javasol megtárgyalásra, melyet a Jogi, Igazgatási és 

Ügyrendi Bizottságnak is meg kell tárgyalnia. A testületi ülés ideje alatt érkezett egy 

beadvány az Ovi-suli pályázat kapcsán,  mely  a Hold utcai óvoda  csoport- és 

tornaszobájának kialakításáról szól.    Kéri Jegyző Asszonyt, hogy  a napirendi pont 

megtárgyalásának körülményeiről tájékoztassa a testületet.    

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a szóbeli előterjesztéshez  is szükséges, hogy a Jogi, Igazgatási és 

Ügyrendi Bizottság  kialakítsa az álláspontját a határozati javaslattal kapcsolatban.   
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dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja rövid szünet elrendelést, mialatt a Jogi, Igazgatási 

és Ügyrendi Bizottság  megtárgyalja az előterjesztést.  

 

Trenka István képviselő: egy rövid gondolat erejéig visszakanyarodna az előző napirendi 

ponthoz, pontosan az SZMSZ  módosítás szavazására, amikor is a testület a bizottság 

javaslataival szemben  döntött.  Jegyző Asszony azt nyilatkozta, hogy a napirend tárgyalása 

előtt szükséges a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság állásfoglalása. Ő azt mondja, hogy 

szükségtelen, miután a testület egészen más t fogadott el, mint amit a Jogi, Igazgatási és 

Ügyrendi Bizottság  javasolt. A szóban forgó előterjesztés során  a bizottságok a határozati 

javaslat  a) változatát támogatta, miközben a testület a b) változatot fogadta el.  Ezek után 

kérdőjeleződik meg benne az, hogy szükség van a bizottsági véleményre? 

A véleményétől függetlenül a  szóbeli előterjesztést  megtárgyalja a Jogi, Igazgatási és 

Ügyrendi Bizottság.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ügyrendi javaslata, hogy a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi 

Bizottság  tárgyalásának idejére tartsanak 5 perc szünetet. Szavazásra bocsátja az ügyrendi 

javaslatot.    

  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 952   Száma: 09.04.09/32/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 21:24  

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 - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 



 192 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

 

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

 

A Képviselő-testület rövid tanácskozási szünetet tart.  

 

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

jelenlévő képviselők száma  14 fő, a testület határozatképes.   

 

 

32. Sürgősségi előterjesztés a Hold utcai óvodai felújítása tárgyában 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  

elnökének, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását.  

 

dr. Dragon Pál képviselő:  a bizottság megtárgyalta a sürgősségi indítványt és  a következő  

javaslatot hozta:  „a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Hold utcai óvodafelújítás során a 

tervezés oly módon történjen, hogy  a tornaszoba kialakítására az óvoda alagsorában kerüljön 

sor. Amennyiben az engedélyezési tervek elkészülnek, kezdeményezi a támogató hatóságnál a 

szerződés ezirányú módosítását és a kivitelezővel fennálló kapcsolat fenti tartalomhoz 

igazítását„ 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: köszöni a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság  gyors és  

hatékony közreműködését. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.    

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 953   Száma: 09.04.09/32/0/A/KT 

Ideje: 2009 április 09 21:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93.75 83.33 
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Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.25 5.56 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

     

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

 

   

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

153/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata: 

 
 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Hold utcai óvodafelújítás során a tervezés oly módon 

történjen, hogy  a tornaszoba kialakítására  az óvoda alagsorában kerüljön sor. Amennyiben 

az engedélyezési tervek elkészülnek, kezdeményezi a támogató hatóságnál a szerződés 

ezirányú módosítását és a kivitelezővel fennálló  kapcsolat fenti tartalomhoz igazítását.  
 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Polgármester 

 

 

33.   Egyebek 

  

 

Kiss Károly képviselő:  
1. a Fehérvíz utca megnyitásával kapcsolatban a következő probléma merült fel: a munkák 

végeztével az utca két végére szükséges visszahelyezni a megállni tilos táblákat, mert a 

parkoló autók akadályozzák a közlekedést.  
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2.  másik  észrevétele: annak ellenére, hogy nem támogatták parkoló kialakítását a  Fehérvíz 

utcánál,  mégis használatban van ott egy újonnan kialakított parkoló. Tudomása szerint nem 

került megtárgyalásra, pedig egyebek mellett érinti a zöldfelületből való kivonást is. Kérdezi, 

hogy ki engedélyezte ezt?  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: Szirmai Erika és Virágh János részvételével folyik  a 

parkolólétesítés kivizsgálása. A Képviselő Úr által felvetett kérdés a Városüzemeltetési, 

Környezet- és Műemlékvédelmi  Bizottság  elé fog kerülni.   

 

Benkovits György képviselő:  
1. e hónap  16-án érkezik Szentendrére   egy spliti  zenekar, mely a Főtéren kíván fellépni. Az 

ezzel kapcsolatos adatokat eljuttatta Jegyző Asszony e-mail címére.   Kéri, hogy amennyiben 

nem okoz különösebb intézkedést, engedélyezzék számukra a fellépést.  

2. másik hozzászólása a skanzeni húsvétra, illetve a közlekedést megnehezítő parkolásra 

vonatkozik. Véleménye szerint időben kell felkészülni, úgy a Közterület Felügyelet mind a 

Rendőrség részéről, mert jó idő esetén  hihetetlen káosz fog eluralkodni. A Közlekedési 

Munkacsoport, vagy a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  Bizottság   

vizsgálja meg annak lehetőségét, hogyan lehet  biztonságosan megoldani egy olyan hétvégi 

közlekedési túlzsúfoltságot, amilyet ilyenkor tapasztalni lehet.  

3. további javaslata, hogy egy-egy olyan turista forgalommal teli hétvégén járjon körbe felelős 

vezető a városban,  aki jelzi a parkolással, vagy a szeméttárolók ürítésével kapcsolatosan  

felmerült a problémákat  a VSz. Zrt. felé is.   Nincs kontroll ezeken a napokon, mert a 

TOURINFORM Iroda is, a Dunaparti Művelődési Ház is zárva van.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: továbbítja a szakbizottságok  elnökei felé az elhangzott  

javaslatokat. A hétvégi és a nyári hulladékszállítás kérdését, valamint a TOURINFORM Iroda 

nyitva tartását is.  

 

Zakar Ágnes  képviselő:  
1. a tűzoltóság   előtti  Duna részen, a kerékpárút mentén hatalmas mennyiségű PET palack 

torlódott fel.  Nyomatékosan szólítsák fel az illetékes szervet, hogy tisztítsák meg a 

szennyezett részt.  

2. a  Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság  döntött arról, hogy a szükséglakásban élők  

részére kedvezményes bérleti díjat  számláznak ki. Kérdezi, hogy ez az intézkedés 

megvalósult-e?    

3. a parkolással kapcsolatos kérése, hogy az olyan  helyi kulturális események esetén, ami 

délután kerül megrendezésre, a Zeneiskola előtt este 6 óra után ne kelljen parkolási díjat 

fizetniük az érintett fellépőknek. Ezt valamilyen matrica, vagy igazolás ellenében  

költségtakarékosan meg lehetne oldani, ugyanakkor nem okozna olyan nagy jövedelem 

kiesést.   

 

Hidegkuti Gergely képviselő: a következő testületi ülésre  kér egy tájékoztatót a Füzespark 

közterülettel kapcsolatban. Idén másodszor maradnak le úttársulási pályázatról a tisztázatlan 

tulajdonviszonyok miatt.  

 

Szegő András képviselő: a nyári szezon kezdetekor a 11-es főútvonalat ellepik a motorosok,  

az 5-600 cm3 feletti járművek gyakran okoznak elviselhetetlen zajt, közlekedési dugót. Egy-

egy ilyen nagyobb motoros konvoj gyakorlatilag lehetetlenné teszi a biztonságos közlekedést. 

Kéri a Polgármestert, hogy a Rendőrkapitánnyal vegye fel a kapcsolatot ez ügyben és tegyék 

meg a szükséges intézkedéseket.  
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Kiss Károly képviselő:  
1. Benkovits György képviselő által tett felvetésre reagál. Véleménye szerint  rajtuk múlik, 

hogy  hétvégi időpontokra  hányszor kérnek szemétkosár ürítést  a VSz. Zrt.-től.   

2. a Dera patak torkolatánál összegyűlt PET palackok nem a Dunában gyűltek össze, hanem a 

Dera patakból  kerültek a torkolatba. Évek óta van ott felakadva, mert nem tud kifolyni a 

torkolatból a bedőlt fák és benőtt bokrok miatt.   

 

Kun Csaba alpolgármester: a legutóbbi polgárvédelmi összejövetel idején személyesen is 

látta a helyzetet.  Jelezte a Környezetvédelmi referensnek, hogy vizsgálja meg, és amennyiben 

az Önkormányzat hatáskörébe tartozik, úgy  intézkedjen.  

 

Tolonics Gyula képviselő:  
1. a nagyszombati szertartások miatt kérte, hogy a Templomtérre vezető  lépcső világítása 

legyen rendbe téve. Kéri, hogy gyorsítsák fel a közvilágítás javítására vonatkozó tennivalók 

menetét.  

2. a közelgő ünnep lévén  hittől, vallástól, belső értékrendtől függetlenül kívánja 

mindenkinek, hogy kellemesen teljen az ünnep.   

 

Kun Csaba alpolgármester: az Elektromos Művekkel többszöri tárgyalás után sem sikerült 

megegyezésre jutni. Virágh János városüzemeltetési referenssel többszöri egyeztetés után arra 

jutottak, hogy  amennyiben az ELMÜ nem végzi el határidőre a munkákat, úgy 

magánvállalkozóval  végeztetik el  az izzó cserét, és az összeget ráterhelik az ELMÜ-re.  

 

Hajdu Gábor képviselő: a Teátrum melletti teniszpályák  ügyében kér információt.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a város honlapján és a Szentendre és Vidéke  újságban is 

meghirdetésre került a pálya bérleti joga.   

  

Hidegkuti Gergely képviselő:  
1. a Pismány buszjárattal kapcsolatban több jelzés érkezett. Kérése, hogy a VOLÁNBUSZ-tól 

arra is kérjenek választ, melyet a februári testületi ülésen fogalmaztak meg az iskolabusz 

indítása során.  Továbbították számukra az iskoláktól beérkezett felmérés eredményét,  melyre 

várják tőlük a választ.  

2. átvitt értelemben reagál a VSz. Zrt.-vel kapcsolatos felvetésekre:  kreativitás kérdése az 

egész feladatvállalás. Ha a szemétgyűjtés heti 7 alkalommal történik, akkor azt oldják meg 

hatékonyan és rugalmasan. Ha kell, akkor a zsúfolt hétvégeken akár naponta kétszer ürítsék  a  

szeméttárolókat,  míg más csendesebb napon esetleg nem szükséges.. Lehet, hogy vasárnap 

hajnalban tiszta volt a város, de délre már szemetes, és dugig voltak a kukák. Oldja meg a 

szolgáltató saját hatáskörében és erre ne kelljen külön felszólítani őt 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a VOLÁNBUSZ járataira  érkezett felvetéssel kapcsolatban 

jelzi, hogy Alpolgármester Úr  folyamatosan tárgyal a vezetőkkel. Amint újabb fejlemény 

adódik, beszámolnak róla.   

 

Benkovits György képviselő: a városban található kődézsák nagy részéből kiszedték az 

árvácskákat. Javasolja, hogy találjanak olyan megoldást, ami esztétikusabb és hatékonyabb, 

bár a  virágok ellopásával szemben nehéz megoldást találni.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: további hozzászólás nem érkezett a képviselők részéről, a 

testületi ülést 21.55 órakor bezárja. Mindenkinek Kellemes Húsvéti Ünnepet kíván.  

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

dr. Dietz Ferenc                                                                                     dr. Molnár Ildikó 

polgármester                                                                                                   jegyző 

 

 


