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Szám: 4/2010. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2010. február 11-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, Hajdu Gábor, Hidegkuti Gergely, 

Horváth Győző, Kiss Károly, Magyar Judit, dr. Pázmány Annamária, 

Radványi G. Levente, Szegő András, Tolonics Gyula és Trenka István 

képviselők. 

 

 

Távol van:  Fülöp Zsolt, Szalay Fruzsina és Zakar Ágnes képviselők.   

 

 

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

  

Tanácskozási joggal 

jelen van az ülésen:   dr. Dóka Zsolt jogtanácsos, Kondacs Krisztián főkertész, Szirmai Erika 

irodavezető,  Szűcs Imréné irodavezető,  

 

Meghívott vendégek:  
- Előterjesztés a háztól történő szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztéséről 

- Előterjesztés a köztisztasággal kapcsolatos helyi közszolgáltatási szerződés módosításáról 

c. napirendi pontokhoz 

 Horváth József vezérigazgató (VSzZrt) 

 

- Előterjesztés a Szentendrei Kulturlis Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

2010. évi üzleti tervének elfogadásáról szóló napirendi ponthoz:  

 Závodszky Zoltán ügyvezető 

 

- Előterjesztés a Teátrum parkoló hasznosításának tárgyában c. napirendi ponthoz: 

 Farkas Ádám Művészeti Tanács elnöke 

 

- Előterjesztés „Uszoda a Szentendreieké” városi program kedvezmény rendszerének 

elfogadásáról c. napirendi ponthoz:  

 Szántai Zsolt mb. ügyvezető 

 Bacsa Csaba 

 

- Előterjesztés a Hétszínvirág Tagóvoda épületében működő óvodai csoportok működtetési 

jogának Evangélikus Egyházközség részére történő átadásáról, valamint a Baptista 

Gyülekezettel folytatott tárgyalásról c. napirendi ponthoz:  

 Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész 

 Dani Zsolt baptista lelkész 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 15.13 órakor a Képviselő-testület ülését megnyitja. Jelenlévő 

képviselők száma 15 fő, az ülés határozatképes.  Jelzi, hogy technikai probléma merült fel, ezért a 

kivetítő nem működik.  

Ismerteti, hogy a meghívóból törlésre kerülnek: 
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- 7. Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. ügyvezetőjének lemondása; 

- 8. Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi 

üzleti tervének elfogadása; 

- 15. a Bercsényi utca 4. szám alatti első emeleti önkormányzati bérlakás bérleti 

jogviszonyának rendezéséről 

című napirendi pontok. 

 

Ismerteti a sürgősségi indítványokat:  

1. Szentendre Barackos út – Hörcsög utca – Vörösgyűrű sétány közötti szakaszon, Egres út I-

II. szakaszon útépítési pótmunkák kivitelezéséről; 

2. Közalapítványok megszüntetéséről; 

3. Szentendrei 1245/12/A/6. hrsz. alatti ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba 

adásáról; 

4. Kósz-Petőváry Póló- és Úszóiskola pályázaton való indulásának támogatásáról; 

5. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1. pályázaton 

való indulásáról; 

6. a „Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezetek támogatására” című KMOP-2008-

3.1.2/C jelű pályázattal” kapcsolatban; 

7. V8-as uszoda ügyvezető pályázata; 

8. Majális megrendezése a Postás strandon; 

9. a VSz Zrt. által a téli útüzemeltetés során tett intézkedésekről. 

 

 

 

Mikrofonon kívül Radványi G. Levente képviselő úr jelzi, hogy két sürgősségi indítványból nem 

kapott példányt, amelyet pótlólag megkap.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az Szentendre Barackos út – Hörcsög utca – 

Vörösgyűrű sétány közötti szakaszon, Egres út I-II. szakaszon útépítési pótmunkák kivitelezéséről 

szóló sürgősségi indítvány napirendre vételét:  

  

Szavazás eredménye 

 

#: 1716   Száma: 10.02.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 15:20  

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 - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Közalapítványok megszüntetéséről szóló 

sürgősségi indítvány napirendre vételét:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1717   Száma: 10.02.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 15:21  

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 - 

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 - 



 4 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Szentendrei 1245/12/A/6. hrsz. alatti 

ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló sürgősségi indítvány napirendre 

vételét:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1718   Száma: 10.02.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 15:21  

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 - 

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 - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Kósz-Petőváry Póló- és Úszóiskola 

pályázaton való indulásának támogatásáról szóló sürgősségi indítvány napirendre vételét:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1718   Száma: 10.02.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 15:21  

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 - 

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 - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

 

 

Zakar Ágnes képviselő megérkezik az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 16 fő.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 

Gimnázium TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1. pályázaton való indulásáról szóló sürgősségi indítvány 

napirendre vételét:  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1720   Száma: 10.02.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 15:21  

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 - 

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 - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a „Turisztikai Desztinációs Menedzsment 

szervezetek támogatására” című KMOP-2008-3.1.2/C jelű pályázattal” kapcsolatban szóló 

sürgősségi indítvány napirendre vételét:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1721   Száma: 10.02.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 15:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

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 - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a V8-as uszoda ügyvezető pályázata szóló 

sürgősségi indítvány napirendre vételét:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1722   Száma: 10.02.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 15:22  

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 - 

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 - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Majális megrendezése a Postás strandon 

szóló sürgősségi indítvány napirendre vételét:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1723   Száma: 10.02.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 15:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 87.50 77.78 

Nem 2 12.50 11.11 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

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 - 



 9 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a VSz Zrt. által a téli útüzemeltetés során tett 

intézkedésekről szóló sürgősségi indítvány napirendre vételét:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1724   Száma: 10.02.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 15:22  

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 - 

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 - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 
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Kiss Károly képviselő: jelzi, hogy az 5. sürgősségi indítványból nem, kapott példányt.  

 

 

A kollégák pótolják a hiányt.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja  az 

előterjesztések napirendre vételét:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1725   Száma: 10.02.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 15:23  

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 - 

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 - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 
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N A P I R E N D  

 
 

 Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 

 

 

 Tájékoztató a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 

Többcélú Kistérségi Társulás két ülése között eltelt 

legfontosabb eseményekről és döntésekről 

 

 

 Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról 

 

 

 Beszámoló átruházott hatáskörben tett intézkedésekről 

 

 

 Sürgősségi indítvány Szentendre Barackos út – Hörcsög 

utca – Vörösgyűrű sétány közötti szakaszon, Egres út I-II. 

szakaszon útépítési pótmunkák kivitelezéséről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Sürgősségi indítvány közalapítványok megszüntetéséről dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Sürgősségi indítvány a szentendrei 1245/12/A/6 hrsz. alatti 

ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Sürgősségi indítvány a Kósz-Petőváry Póló- és Úszóiskola 

pályázaton való indulásának támogatásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Sürgősségi indítvány a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

és Gimnázium TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1 pályázaton való 

indulásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Sürgősségi indítvány a „Turisztikai Desztinációs 

Menedzsment szervezetek támogatására” című KMOP-

2008-3.1.2/C jelű pályázattal” kapcsolatban 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Sürgősségi indítvány a Szentendrei Uszoda és 

Szabadidőközpontot üzemeltető AquaPalace Kft. 

taggyűlésén kialakult helyzettel kapcsolatban 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Sürgősségi indítvány majális megrendezéséről a Postás 

strandon 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Sürgősségi indítvány a Szentendrei Uszoda és 

Szabadidőközpontot üzemeltető AquaPalace Kft. 

taggyűlésén kialakult helyzettel kapcsolatban 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Sürgősségi tájékoztató a Városi Szolgáltató Zrt. által a téli 

útüzemeltetés során tett intézkedésekről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

1.  Előterjesztés a háztól történő szelektív hulladékgyűjtés 

kiterjesztéséről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

2.  Előterjesztés a köztisztasággal kapcsolatos helyi 

közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

3.  Előterjesztés a Pro Szentendre Tulajdonosi Bizottság 

határozatainak megerősítéséről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

4.  Előterjesztés támogatási összeg egy részének Pro dr. Dietz Ferenc 
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Szentendre Kft. részére történő átutalásáról 

 

polgármester 

5.  Előterjesztés a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 kódjelű 

„Szentendre belvárosának innovatív funkcióbővítő 

rehabilitációja” pályázati támogatással készülő köztéri 

rehabilitációs munkákhoz kapcsolódó kortárs köztéri 

alkotás létesítéséről  

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

6.  Előterjesztés kiegészítés a Teátrum parkoló hasznosításának 

tárgyában 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

7.  Előterjesztés internetlicit alkalmazásával történő ingatlan 

értékesítéséről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

8.  Előterjesztés 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. sz. rendeletének 

módosításáról szóló …/2010. (…) Önk. sz. rendelet 

megalkotásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

9.  Előterjesztés a Bükkös-parti piac üzemeltetéséről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

10.  Előterjesztés a Hétszínvirág Tagóvoda Pannónia u. 40. sz. 

alatti épületében működő óvodai csoportok működtetési 

jogának Evangélikus Egyházközség részére történő 

átadásáról, valamint a Baptista Gyülekezettel folytatott 

tárgyalásokról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

11.  Előterjesztés a közterület-felügyelet szervezetéről és 

feladatairól valamint a Közterületi Térfigyelő Rendszer 

létrehozásáról szóló .../2010. (…) Önk. sz. rendelet 

elfogadásáról 

 

 

12.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének Polgármesteri Hivatalában dolgozó 

köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képző 

célok meghatározásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

13.  Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 

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

dr. Molnár Ildikó 

jegyző 

14.  Előterjesztés Szentendrei ingatlanok törzsvagyonból történő 

kivonásáról (hrsz-ok módosításáról) 

 

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

rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

15.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Püspökmajor 

lakótelepi Bölcsőde férőhelyeinek bővítéséről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 



 13 

16.  Előterjesztés az önkormányzati fenntartású közoktatási 

intézmények felvételi szabályainak és körzethatárainak 

felülvizsgálatáról 

 

17.  Előterjesztés önkormányzati intézmények alapító 

okiratainak módosításáról  

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

18.  Előterjesztés az Önkormányzat testnevelési és sport 

feladatairól szóló 32/2007. (VI. 15.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról II. forduló 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

19.  Előterjesztés a választások során működő szavazatszámláló 

bizottságok tagjainak megválasztásáról  

 

dr. Molnár Ildikó 

jegyző 

20.  Interpelláció, kérdés 

 

Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottsági jelentés Fülöp Zsolt 

interpellációjának kivizsgálásról  

 

 

21.  Egyebek  

 

 

 

 

 

 

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 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót.  

 

Szegő András képviselő: bővebb információt kér: 

- a január 23-i mediációról, 

- a január 28-i temetőberuházás egyeztetéséről és a volt szovjet laktanyával kapcsolatos 

megbeszélésről, 

- a február 5-i AquaPalace taggyűlésről és a V8 Uszoda üzemeltetéséről tartott 

megbeszélésről.  

 

Kérdezi továbbá, hogy az uszodával kapcsolatos interpellációja mikor kerül a Jogi, Igazgatási és 

Ügyrendi Bizottság elé?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az utóbbi kérdésére utána néznek és visszatérnek az Egyebekben.  

Mediáció: több probléma és kérdés merült fel a belterületbe vonásokkal kapcsolatban több 

beadványt kaptak. Először állampolgári tanácskozást akartak összehívni, az első alkalommal a 

jelenlévők kifejtették, hogy ezt a formát nem tartják jó megoldásnak. Ezután javasolta, hogy 

mediációt folytassanak le, amelynek előkészítésével dr. Pallai Katalint bízták meg. A 

megbeszélésen iránypontokat határoztak meg, melynek alapján kerül sor a következő fordulóra. 

Megállapodásban rögzítették, hogy amíg az eljárás le nem zárul, addig részletes tájékoztatást nem 

adnak, így most ő sem kíván bővebbet mondani a témáról.  
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Temető-beruházás: a koncessziót kiírták, de továbbra is keresik a befektetőt. Miután a sajtóban 

több helyen megjelent, hogy a tervező-csapat Barcelonában díjat nyert a tervvel, a befektetők 

körében megnőtt az érdeklődés. Jelenleg egy ír befektető-csoport jelentkezett, akiket tájékoztattak 

a részletekről.  

A volt szovjet laktanya: tájékoztatták a Nerek képviselői, hogy ismét nyertek egy pert a másik fél 

ellen. Az ügyben tárgyalást folytattak a NEREK-kel arról, hogy amennyiben megnyerik a pert, 

hogyan folytatódik a területtel kapcsolatos elképzelésük. Komoly előrelépés nem történt az 

ügyben.  

 

Zakar Ágnes képviselő: kérdései:  

- a Mahart elnök-vezérigazgatójával történt megbeszélésen történt-e előrelépés a dunai 

hajózással kapcsolatban? 

- a Rádió 6 egy új rádióállomás?  

- miről volt szó az Európai Népek Fesztiváljával kapcsolatos megbeszélésen, amelyet az 

iskolaigazgatókkal folytatott? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előző tárgyalások alkalmával a hajókikötő melletti parkoló 

kialakításáról tárgyaltak. Ennek kialakításával fellendíthetnék a hajózást mind reggel, mind este – 

egy kicsit konkurenciát teremtve más közlekedési cégeknek. Olyan jegyek kialakítását tervezik, 

amelyek átjárhatóak lennének a BKV járataira is. A szárnyashajók indítását jó megoldásnak 

tartják, de pillanatnyilag nincs olyan pályázat, amellyel a parkoló kialakítását meg tudnák 

valósítani.  

A Rádió 6 egy új társaság, amely régen Pilis Rádió néven működött. Együttműködést kértek 

abban, hogy minél több helyi híranyagot kaphassanak.  

Az Európai Népek Fesztiváljával kapcsolatban az iskolák és egyéb intézmények vezetőit 

tájékoztatta és együttműködésüket kérte a szállás és étkeztetéssel kapcsolatban. Valamennyi iskola 

és intézmény képviseltette magát és megkezdődtek az egyeztetések.  

 

Magyar Judit képviselő: a Tűzoltóság eszközbeszerzésével kapcsolatban kérdezi, hogy a testület 

előző határozatával komform volt az egyeztetés?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Katasztrófavédelem a 3 éves visszafizetést nem, csak a 2 éves 

visszafizetést támogatta, ezért a javaslatot beterjesztette a kistérség polgármesterei részére. Hat 

polgármester támogatta a javaslatot – Visegrád, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, 

Szentendre és Leányfalu. Pomázon önkéntes tűzoltóság van, így azt a javaslatot tette, hogy 

Szentendrén lennének a nagyobb, náluk pedig a kiegészítő berendezések, így jobb együttműködést 

lehetne kialakítani.  

 

 

 

 

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

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

megköszöni a városi jótékonysági bál szervezőinek a kiváló munkáját.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a Hivatal dolgozói – Jegyző Asszony, Nyolczas Edit, 

Dala-Nagy Katalin és Kammerer Zsófia – nevében az elismerést. 2,8 M Ft gyűlt össze, amelyből 

az önkormányzati óvodák számára mozgáskoordinációt elősegítő eszközöket fognak vásárolni.  
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Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

 

Tolonics Gyula képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 15 fő.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1726   Száma: 10.02.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 15:38  

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 - 

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 - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2010. (II. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a  
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I. 

A  

189/2009. (V. 14.) Kt. sz  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

403/2009. (XI.12.) Kt. sz.  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

406/2009. (XI.12.) Kt. sz.  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

433/2009. (XII.10.) Kt. sz  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

451/2009. (XII.17.) Kt. sz.  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

 

II.  

A  

225/2009. (VI. 11.) Kt. sz.  Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van. Új 

határidő: 2010. április 30. 

432/2009. (XII.10.) Kt. sz.  Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van. Új 

határidő: 2010. április 30. 

419/2009. (XII. 10.) Kt. sz.  Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van. Új 

határidő: 2010. április 30. 

 

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

hogy a tett intézkedésekről számoljon be.  

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – név – és címerhasználat 

engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

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

javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1727   Száma: 10.02.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 15:38  

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: 
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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 - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2010. (II. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Város Önkormányzatának 

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

bekezdése értelmében a Képviselő-testület által a Polgármesterre –név- és címerhasználat 

engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

1. Sürgősségi indítvány Szentendre Barackos út – Hörcsög utca – Vörösgyűrű sétány 

közötti szakaszon, Egres út I-II. szakaszon útépítési pótmunkák kivitelezéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a munkák nagyon jól haladnak, de nagyon sok 

„elkerítéssel” és más szabálytalansággal találkoztak, melyet feljelentések sokasága kísért, sőt néha 

majdnem tettlegességig fajult a dolog. A közbeszerzésnél nagyon kedvező árajánlatot kaptak, 

viszont nem készültek kiviteli tervek, ezért az ebből adódó pontatlanságok miatt pótmunkákra van 

szükség, amelynek többletköltsége 21 MFt + Áfa.  

 

 

Tolonics Gyula képviselő visszatér az ülésterembe és megérkezik Fülöp Zsolt képviselő. 

Jelenlévő képviselők száma 17 fő.  
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Trenka István képviselő: a kivitelezés becsült értékeként 302 M Ft van meghatározva – melyet 

vélhetően hozzáértő szakemberek készítettek – a Magyar Aszfalt Kft. viszont 205 M Ft-tal nyerte 

meg a kivitelezést. A különbözet 100 M Ft. Kérdése, hogy lehet így minőségi munkát elvárni, 

vagy a későbbiekben várhatóak kivitelezési problémák? Megfelelő műszaki ellenőrzés történik-e?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a közbeszerzési eljárásnál a referenciák és az ár a döntő. Bízik 

abban, hogy a minőség is megfelelő lesz. Egy hivatalos műszaki szakértő ellenőrzi a munka 

minőségét, és még Horváth Frigyes urat is felkérték szakértőnek. Egyéb kérdés, észrevétel nem 

lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1728   Száma: 10.02.11/1/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 15:44  

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: 

 

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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Szalay Fruzsina Távol - 

 

 

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

37/2010. (II. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

  

1. „Szentendre BARACKOS ÚT Hörcsög utca - Vörösgyűrű sétány közötti szakasz, EGRES 

ÚT I-II. szakasz útépítés pótmunkák kivitelezése” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos 

közbeszerzési eljárás megindításáról dönt a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 

törvény 252. § (1) bekezdés e) pontja alapján alkalmazandó 125. § (3) bekezdés b) pontja 

alapján, 

2. felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot a közbeszerzési eljárás lebonyolítására, a 

közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Közbeszerzési Bizottságra ruházza át; 

3. felkéri a Polgármestert a szükséges nyilatkozatok és intézkedések megtételére és 

eredményes eljárás esetén a szerződéskötésre. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

2.  Sürgősségi indítvány közalapítványok megszüntetéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Bíróság az 

alapítványok beolvasztását a Szentendréért Közalapítványba – miután ezek a funkciók nem 

szerepelnek a közalapítvány tevékenységei között – nem támogatta, így külön-külön kell a 

Biztonságos Városunkért Közalapítványt és a Szentendre Sportjáért Közalapítványt megszüntetni.  

 

Radványi G. Levente képviselő: javasolja, hogy a funkciókat emeljék be a Szentendréért 

Közalapítvány tevékenységei közé.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: támogatja a javaslatot. 

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos: elmondja, hogy amikor a Képviselő-testület döntött az alapítványok 

összevonásáról, akkor elfogadta a másik két alapítvány funkciójával felbővített Szentendréért 

Közalapítvány Alapító Okiratot.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: ennek ellenére nem fogadta el a Bíróság. Kéri most belevenni, 

hogy a megszüntetés után a vagyont juttassák el a Közalapítványhoz. Egyéb kérdés, észrevétel 

nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1729   Száma: 10.02.11/2/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 15:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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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 - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2010. (II. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Biztonságos 

Városunkért Közalapítvány és a Szentendre Sportjáért Közalapítvány megszüntetéséhez szükséges 

bírósági eljárás megindításáról és abban az Önkormányzat képviseletéről gondoskodjon. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

3.  Sürgősségi indítvány a szentendrei 1245/12/A/6 hrsz. alatti ingatlan térítésmentes 

önkormányzati tulajdonba adásáról 

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

javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1730   Száma: 10.02.11/3/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 15:47  

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 - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Távol - 

 

 

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

39/2010. (II. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete:  

 

1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 

a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában álló, és Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Pest Megyei 

Területi Iroda vagyonkezelésében álló Szentendre, belterület 1245/12/A/6 hrsz-ú, öröklakás 

megnevezésű, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint Hamvas Béla u. 2-10. 2. 1. emelet 1. szám 

alatti ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. Pest Megyei Területi Irodájánál a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján lakásgazdálkodási feladatai elősegítése 

érdekében szociális helyzet alapján történő bérbeadás céljából. 

 

2.  Ennek megvalósulása érdekében nyilatkozik, hogy az állami vagyonnal való 

gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak 

szerint vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését. 

 

3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen határozatában foglaltak alapján a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Pest Megyei Területi Irodájánál kezdeményezze az 1. pontban 

meghatározott ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerülését.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2010. február 28.  

 

 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 16 fő. 

 

 

 

 

4.  Sürgősségi indítvány a Kósz-Petőváry Póló- és Úszóiskola pályázaton való 

indulásának támogatásáról 

 Előadó: dr. DietzFerenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 100 %-os támogatottságú pályázatról van szó, csak a támogató 

nyilatkozatot kell aláírni. Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1731   Száma: 10.02.11/4/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 15:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 
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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 - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2010. (II. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. támogatja a Kósz-Petőváry Póló- és Úszóiskola TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1 pályázaton való 

indulását, 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázathoz a támogató nyilatkozatot aláírja és kiadja. 

 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2010. február 09. 

 

 

 

5.   Sürgősségi indítvány a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium TÁMOP-

6.1.2/AKMR/09/1 pályázaton való indulásáról 

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

javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1732   Száma: 10.02.11/5/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 15:48  

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 - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2010. (II. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 
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1. támogatja a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1 

pályázaton való indulását, 

 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázathoz a hozzájáruló nyilatkozatot aláírja és 

kiadja. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2010. február 09. 

 

 

 

6.  Sürgősségi indítvány a „Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezetek 

támogatására” című KMOP-2008-3.1.2/C jelű pályázattal” kapcsolatban 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdés, észrevétel nem lévén, 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1733   Száma: 10.02.11/6/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 15:49  

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 - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 
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Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2010. (II. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 6 éven (azaz 2010. évben 

plusz ezt követő 5 éven) keresztül évi  11 703  900 Ft-tal hozzájárul a TDM szervezet 

működéséhez, a pályázat megvalósításának és fenntartásának időszaka alatt. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

7. Sürgősségi indítvány  a Szentendrei Uszoda és Szabadidőközpontot üzemeltető 

Aquapalace Kft. taggyűlésén kialakult helyzettel kapcsolatban 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatásként elmondja, hogy a legutóbbi taggyűlés február 5-

én volt. 

 

 

Kéri hívják az ülésterembe Bacsa Csaba és Szántai Zsolt urakat. 

 

 

Folytatva az előzőeket elmondja, hogy a taggyűlésen a tulajdonosok megtárgyalták Szentendre 

Város Önkormányzatának, a QualiTeam-Consult Kft. üzletrészére vonatkozó tulajdonszerzését 1 

Ft-os vételáron. Ezen túl a VSz Zrt. Vezérigazgatója is bejelentette, hogy az Önkormányzatra 

kívánja tulajdonrészüket átruházni.  

Korábban már döntött a Testület a finanszírozásról és már átutalásra került a szállítói tartozások 

egy része, a maradék összeg ütemezését pedig – a Közgazdasági és Vagyon Iroda Vezetőjének 

javaslatára – határozzák meg, hogy ne legyenek likviditási problémái az Önkormányzatnak. 

Tájékoztat, hogy a Raiffeisen Bankkal egyeztetést folytat a lízingdíjjal kapcsolatban.  

 

 

Közben a kollégák tájékoztatják, hogy Bacsa Csaba úr hozzájárult, hogy nyílt ülésen tárgyalják 

a napirendi pontot.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a személyi kérdésekkel folytatja a tájékoztatást. Elmondja, hogy 

Szántai Zsolt úr bejelentette lemondását az AquaPalace ügyvezetői posztjáról, amelyet a taggyűlés 

tudomásul vett azzal, hogy amíg az új ügyvezető cégbírósági átvezetése meg nem történik, lássa el 

az ügyvezetői feladatokat. A taggyűlés Bacsa Csabát bízta meg az ügyvezetői feladatok 

ellátásával, akinek az önéletrajza szerepel az előterjesztésben, és aki már korábban is érdeklődött a 

pozíció iránt. Megadja a szót Bacsa Csaba úrnak azzal, ha olyan témáról beszél, amely üzleti titkot 

veszélyeztet, bármikor kérheti zárt ülés elrendelését.  

 

Bacsa Csaba megbízott ügyvezető: röviden ismerteti az önéletrajzát és a szakmai életrajzát. 

Jelentkezését az inspirálta, hogy Szentendrén dolgozhasson, és szeretné eddig szerzett 

tapasztalatait a V8-as Uszoda felfejlesztésére fordítani.  

 

Trenka István képviselő: támogatja azt a javaslatot, hogy az Önkormányzat megvásárolja a VSz 

Zrt üzletrészét. Az újonnan megbízott ügyvezető – Bacsa Csaba úr – végzettsége nem vág egybe 

ugyan az uszoda profiljával, de a felsorolt nagy cégeknél szerzett vezetői tapasztalata alapján 

alkalmas lehet a létesítmény vezetésére.  Megkérdezi, hogy véleménye szerint faragható-e a 

jelenlegi igen magas veszteség, lát-e olyan lehetőséget, hogy ez a mostani állapot megfordítható, 

illetve belátható időn belül nullszaldóssá lehet tenni a V8-as működését?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: reagál az elhangzottakra. Megadja a szót Bacsa Csaba úrnak. 

 

Bacsa Csaba megbízott ügyvezető: elmondja, hogy néhány napja ismerkedik az objektummal, 

amelynek elég magas állandó költsége van, ezt viszonylag nagy forgalommal lehet átfordítani 

mínuszból pluszba. Véleménye szerint az uszoda egy lassú növekedési pályára fog állni, amelyre 

megvannak már az elképzelései. Ezen kívül vannak a kihasználatlanul álló bérlemények – bár elég 

sok gond van velük – amelyekre megfelelő megoldásokat kell keresni és az étteremmel 

kapcsolatban is tárgyalásokat folytat. Áprilistól már a 16 MFt-os lízingdíjat is fizetni kell, és a 

pillanatnyi bevétel csak ezt az összeget fedezi, a többi költséget nem. Elmondja, hogy azért 

vállalta el a feladatot, mert lát az épületben fantáziát, az ott dolgozó stáb tudja a feladatát, bár ez 

nem rövidtávú feladat.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: megjegyzi, hogy nem nullszaldósra kell kihozni a vállalkozást, mert a 

Képviselő-testület határozata értelmében egy éven belül 105 MFt-ot vissza kell fizetni az 

Önkormányzatnak. Mindezek ellenére véleménye szerint ezt az összeget nem fogja az 

Önkormányzat megkapni, sőt többet is kell majd fizetnie. Véleménye szerint több ilyen jellegű 

előterjesztés kerül még a Képviselő-testület elé, ezért javasolja, hogy válasszák szét a pénzügyi 

részét és a hirtelen megoldandó személyi részt. Elmondja, hogy százmilliós nagyságrendű döntést 

sürgősséggel behozni az ülésre nem szerencsés, hiszen nem tudják a bizottságok sem kellőképpen 

megtárgyalni, és véleménye szerint felelősségteljesebben kell az ilyen jellegű anyagokat 

előkészíteni. Jelzi, hogy a későbbiekben uszodával kapcsolatos sürgősségi indítványoknál nem 

fogja megnyomni a gombot, nem tud felelősséggel dönteni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszolva az észrevételre elmondja, hogy márciusban ismét 

tárgyalja a testület az uszoda kérdését, a mostani sürgősséget az ügyvezető személye indokolta. A 

IV. határozati javaslatban szereplő tagi kölcsönnek a visszafizetéséről nyilatkoznia kell az arról 

szól, hogy maga a tagi kölcsön egy jogi fogalom, ezért véleménye szerint a testületnek 

egyértelművé kell tenni, és az ügyvezetőnek kell majd nyilatkoznia, hogy az uszoda vissza tudja-e 

fizetni vagy nem. Onnantól viszont már nem kölcsön, ezért tartotta fontosnak, hogy a testület 

számára ez egyértelmű legyen. Ha a keddi tárgyaláskor a Raiffeisen Üzletág Igazgatójától olyan 

információt kap, amely sürgős döntést igényel, akkor csütörtökön tarthatnak rendkívüli ülést.  

 

Szegő András képviselő: egyetért az Ügyvezető Úrral, hogy legalább 1 éves munka szükséges az 

uszoda ügyében. Miután két hónapos megbízása lesz, kérdése, hogyan látja az uszoda 

működtetését és mi ösztönzi, hogy egy ilyen rövid megbízatásért feladja jelenlegi munkáját?  
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Kiegészítésként hozzáteszi, hogy mindig ellenezte, hogy ekkora hiteltörlesztéssel az uszodát a 

város a nyakába vegye, hiszen ez nem önkormányzati feladat. A VSz Zrt tulajdonjogának 

kivásárlásával kapcsolatban ha igennel szavaz, akkor az ő nyakukba szakad a tulajdonosi hányad 

törlesztésének feladata, ezért tartózkodni fog a szavazás alkalmával.  

 

Bacsa Csaba megbízott ügyvezető: régóta foglalkoztatta munkájában a váltás gondolata, amelyre 

több alternatíva is felmerült, viszont véleménye szerint Szentendréért dolgozni még 3 hónapig is 

érdemes.  

 

Horváth Győző képviselő: kérdése, hogy a sport szakmai és gazdasági szempontjait 

összehangolva elképzelhetőnek tartja-e, hogy oda más gazdasági csoportokat hozzanak be – 

például az étterem helyén lehet-e mást működtetni? Elképzelhetőnek tartja-e a Zeus Csoport által 

javasolt 350 fős forgalmat?  

 

 

Szalay Fruzsina képviselő megérkezik, jelenlévő képviselők száma 18 fő.  

 

 

Bacsa Csaba megbízott ügyvezető: az általa olvasott tanulmányok többsége taglalja a tervezett és 

várható forgalmat. Reálisnak látja a napi 300 fős forgalmat, de ezzel még nincs megoldva a dolog. 

A kérdés többi részével még nem foglalkozott részleteiben.  

 

Radványi G. Levente képviselő: az Ügyvezető Úr szakmai önéletrajzából látható, hogy nagy 

cégek menedzsmentjeinek volt a tagja, itt viszont önállóan kell működnie. Kérdése, hogy a IV. 

határozati javaslat 2. pontjában szereplő nyilatkozat adás melyik ügyvezetőre vonatkozik, és mikor 

kell azt megtennie? A következőkben az ügyvezetői pályázati kiírásban javasol módosításokat:  

- az ügyvezető feladatát úgy megfogalmazni, hogy „a Társaság szakmai tevékenységének magas 

színvonalú irányítása”,  

- szerepeljen benne a „gazdálkodási hiány megszűntetése” és 

- kivenni az „együttműködés a tulajdonosokkal” megfogalmazást.  

A VSz Zrt-vel kapcsolatban óva int, hogy az uszoda alapvető városi szolgáltatásait kockáztassák, 

mert adott esetben mint tulajdonos könnyen lehet, hogy felszámolást kezdeményeznek ellene és 

akkor szolgáltatás nélkül marad a város. Megemlíti, hogy az adott gazdasági helyzet miatt az is 

előfordulhat, hogy több pénzt kellene beszedniük a lakóktól, így ők finanszíroznák az uszoda 

vizének langyosítását. Bizonyos dolgokban tartózkodni fog a szavazáskor, mert nem elég 

előkészített a dolog. Kérdése még, hogy az előző pályázati kiíráshoz képest a jelenlegiben nem 

akarnak semmilyen változtatást?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztat, hogy a cégbírósági bejegyzésig a régi ügyvezető ír alá. 

A távfűtési díj emelését enyhe demagógiának tartja, hiszen két különböző tételről van szó. A 

pályázati kiírás kiegészítésével kapcsolatban várja a javaslatokat. Az elhangzott módosításokról 

Aljegyző úr véleményét kéri. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: amennyiben a testület úgy dönt, akkor a módosítások befogadhatók.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja az elhangzott módosításokat.  

 

Kun Csaba alpolgármester: említették, hogy a VSz Zrt szempontjából milyen kockázatos az 

AquaPalace működése. Ez tévedés, mert a kockázat az a tény, hogy az AquaPalace nem tudja 

kifizetni a fűtés- és a hűtésszámlákat, de ez ugyanúgy fenn fog állni, ha a VSz Zrt már nem 

tulajdonosa. A működés mintegy 8-10 MFt-os hiánnyal megy havonta, amely finanszírozása a 

tulajdonos – tehát az Önkormányzat – feladata, miután a másik két tulajdonos bejelentette, hogy 

nem tud fizetni. Erre vonatkozik a IV. határozati javaslat, hogy az elkülönített 105 MFt-tal a 

helyzetet kezelni tudják. A jelzett tagi kölcsön a mérleg elkészítéséig jelent tagi kölcsönt, és annak 
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elkészülte után derül ki, hogy jelentős tőkehiányról van szó, amelyet pótolni kell.  Ezt azt jelenti, 

hogy a tagi kölcsönt át kell váltani tőkévé és bele kell tenni a tőkehiányos cégbe. Értelemszerűen a 

nyilatkozat csak az lehet, hogy nem tudják visszafizetni a 105 MFt-ot. Kérdezi, hogy a két 

ügyvezető ismeri-e az előterjesztést illetve a IV. határozatban foglalt ütemezést és az elfogadható-

e az ismert likviditási helyzetben?  

Az I. határozati javaslatban – amely a VSz Zrt-vel kapcsolatos – külön szerződésben szerepeltetni 

kell, hogy a mellékszolgáltatási szerződésben rögzített távfűtés árakat fenntarják.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavaztatni fog a javaslatról. Megadja a szót az ügyvezetőknek, 

hogy válaszoljanak az Alpolgármester úr kérdésére.  

 

Bacsa Csaba megbízott ügyvezető: nem ismeri az előterjesztést.  

 

Szántai Zsolt megbízott ügyvezető: ő sem ismeri az előterjesztést. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a kollégákat, hogy adjanak az ügyvezetők részére 

előterjesztést.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: ügyrendi hozzászólásában elmondja, hogy értelmetlennek tartja, 

hogy most a VSz Zrt üzleti tervéről, fűtésárakról vitatkoznak ezért javasolja, hogy a vitát zárják le 

és az előterjesztésről döntsenek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a vita lezárását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1734   Száma: 10.02.11/7/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 16:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 72.22 72.22 

Nem 2 11.11 11.11 

Tartózkodik 3 16.67 16.67 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 
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Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

 

 

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

javaslattal.  

 

Radványi G. Levente képviselő: ügyrendi javaslata, hogy – miután sürgősségi indítványról van 

szó, amelyet a képviselők az ülés előtt kaptak kézhez és az ügyvezetők sem ismernek – 2 órával 

halasszák el a napirendi pont tárgyalását.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, mennyi idő szükséges az anyag áttanulmányozására? 

 

 

 

Benkovits György képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 17 fő.  

 

 

 

Szántai Zsolt megbízott ügyvezető: fél óra időt elegendőnek tart.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot, amely szerint szakítsák 

félbe a napirendi pont tárgyalását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1735   Száma: 10.02.11/7/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 16:29  

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: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
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dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület megszakítja a napirendi 

pont tárgyalását, de a szavazás előtt Fülöp Zsolt képviselő úr jelezte hozzászólási szándékát, 

megadja a szót.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: véleménye szerint a pályázati kiírást meg kellene hosszabbítani egy fél 

évre, hiszen a testület csak a márciusi ülésén fog dönteni arról, hogy milyen konstrukcióban 

üzemeltesse tovább az uszodát. Először mint tulajdonosoknak tisztában kell lenniük, hogy mit 

szeretnének a létesítménnyel, milyen pénzügyi fedezeteket tudnak biztosítani a fenntartásra. 

Javasolja, hogy a megbízott ügyvezető is nyilatkozzon arról, hogy a pályázati kiírás 

meghosszabbítása esetén el tudja-e vállalni a plusz három hónapot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: logikus a javaslat, szavaztatni fog róla. Azt viszont problémának 

látja, hogy amíg nincs végleges ügyvezetője az uszodának, addig a dolgok menete nem úgy alakul, 

ahogy kellene.  

 

 

A szavazás alapján a napirendi pont tárgyalását felfüggesztik.  

 

Benkovits György képviselő visszatér az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 18 fő.  

 

 

 

8.  Sürgősségi indítvány majális megrendezéséről a Postás strandon 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy a Kulturális Központ és a Magyar Szocialista Párt 

kérelmet nyújtott be a majális megrendezésére, mely kérelmek egy időben érkeztek a Hivatalba. A 

Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság a Kulturális Központ kérelmét támogatja, míg a 

Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság az MSZP kérelmét. Megadja a szót. 

 

Zakar Ágnes Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke: tudomása szerint rendezvény 

esetében a közterület-foglalási engedély kiadása a Polgármester úr feladata, de az első Turul 

Fesztivál óta a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság megtárgyalja a kérelmeket és 

javaslatot tesz. Nem érti, hogy a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság 
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miért tárgyalta az előterjesztést. Bizottságuk 5-1 arányban a városi rendezvényt támogatta, amely 

több városlakó véleményét is tükrözi.  

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

bizottságuk döntött a téma napirendre vételéről, ahol 4-1-1 arányban döntöttek arról, hogy a 

korábbi évekhez hasonlóaz az MSZP rendezze a majálist.  

 

Szegő András képviselő: hosszú évek óta hagyomány, hogy a majálist az MSZP rendezi a Postás 

strandon, ahol mindenki ízlése szerint megtalálja a neki megfelelő programot, ezért az ő 

kérelmüket támogatja. Amikor az első Turul Fesztivál alkalmával kikérték véleményét azt mondta, 

hogy engedélyezzék azt, mert ha egyszer – vélemény alapon – ilyenre nemet mondanak, akkor 

legközelebb – ugyan ilyen vélemény alapon – egy másik rendezvényre is nemet lehet mondani. Az 

MSZP levelében leírt határidőt – 2010. április 26-tól május 07-ig – hosszúnak tartja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a frakcióegyeztetésen is felmerült az időpontok 

esetleges szűkítése és a közterület-használati díjjal kapcsolatban is többféle variáció merült fel.  

 

Trenka István képviselő: pontosításként megjegyzi, hogy a kérelmeken szereplő iktatószámok 

alapján előbb érkezett meg az MSZP kérelme a rendezvényre. Nem érti, hogy a kérelemről a 

döntést Polgármester úr miért nem vállalta fel, miért került két bizottság elé is? Örömét fejezi ki, 

hogy a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság támogatta kérésüket. Ez nem 

pártpolitika, hanem elv kérdése. Az első információ alapján Polgármester úr azt állította, hogy 

civil szervezetek keresték meg a Kulturális Központot, ezért kéri ezeket név szerint. Ezután azt az 

információt kapta, hogy a Kulturális Központ nehéz helyzetben van – és miután az MSZP jelentős 

hasznot húz ebből a néhány napos rendezvényből – ezért jó lenne ezt a bevételt nekik megkapni. 

Elmondja, hogy nagyon minimális az-az összeg, amely ebből a rendezvényből fakad. Súlyosabb 

gondot lát abban, hogy megszakítanak egy elvet. Ha elveszik a baloldaltól a munkások ünnepének 

a jogát, ez úgy néz ki, mintha a húsvéti körmenet megrendezését az SZDSZ-re bíznák. Eddig úgy 

látta, hogy béke van a városban, de az előző napi frakcióegyeztetésen úgy látta, hogy háború van, 

ezért nem látta értelmét további egyeztetésnek és távozott. Pedig ebben a városban vannak sokkal 

fontosabb dolgok. Javasolja, hogy maradjon az elv: élni és élni hagyni! 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: örömét fejezi ki, hogy részt vett a frakcióülésen, de nem háborút 

mondott, hanem békét. Ha több kérelem érkezik be egy adott kérdésben, vagy felmerül az, hogy a 

döntés másoknak a jogos, vélt vagy valós érdekét sérti, akkor bizottság elé kerül a téma. Arra ő 

nem tud válaszolni, hogy a Kulturális Központ milyen civil szervezettől kapott felkérést és milyen 

bevétel várható, ezekre az Ügyvezető Úr tud válaszolni. Elmondja, hogy az előző évek 

rendezvényei nagyon jók voltak, ő maga is kilátogatott – és véleménye szerint a Kulturális 

Központ is meg tudja rendezni a majálist. A szentendreieknek nem az a fontos hogy ki rendezi, 

hanem az, hogy jó legyen. Megadja a szót az Ügyvezető Úrnak. 

 

Závodszky Zoltán Kulturális Központ ügyvezetője: politikai témában nem kíván nyilatkozni. 

Nincs felhatalmazása arra, hogy nyilvánosságra hozza azt, hogy milyen civil szervezetek keresték 

meg őt a majális megrendezésével kapcsolatban, de meg fogja kérdezni, hogy kiadhatja-e a 

neveiket. Azért gondolt a mostani megrendezésre, mert a május 1-e egy héttel a tavaszi 

választások után lesz, és véleménye szerint mindenki egy klasszikus családi hétvégére vágyik. 

Tervei között szerepel, hogy a pártokat, egyházakat, civil szervezeteket is felkérik, hogy vegyenek 

részt a rendezvényen és hozzanak programokat. Budapesten minden politikai párt külön majálist 

tart, hiszen bőven van hely ezek megrendezésére. Szentendre lélekszámát tekintve nem akkora 

település, hogy egy pártnak kellene megrendeznie a majálist. A kérdésben a testületnek kell 

döntenie.  

 

Benkovits György képviselő: sajnálatosnak tartja, hogy a vitában részt vevők nem ismerik 

Szentendre történetét. Elmondja, hogy Európa legtöbb országában a május 1-e ünnep, mégpedig 
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baloldali ünnep – ezt történelmi kronológiában foglalja össze és hozzáteszi, hogy a majálisozást 

Ausztriából vettük át. A Kulturális Központ segítségét szívesen veszik, hiszen eddig is 

megkeresték őket és eddig is besegítettek a szervezésbe. A május 1-e megünneplésével 

kapcsolatban XII. Leó pápa enciklikájáról tart rövid ismertetést.  

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester távozik az ülésteremből, a tárgyalás vezetését Kun Csaba 

alpolgármester veszi át. Jelenlévő képviselők száma 17 fő.  

 

 

Kun Csaba alpolgármester: megadja a szót Radványi G. Levente képviselő úrnak.  

 

Radványi G. Levente képviselő: sajnálattal állapítja meg, hogy a Polgármester úr kiment az 

ülésteremből, mert hozzá szeretett volna kérdést intézni, hiszen a hatáskörét adta át egy 

bizottságnak. Miért nem akceptálta ennek a bizottságnak a döntését, miért vitte tovább a kérést? 

Komoly aggályai vannak amiatt, hogy a Polgármester úr, az Alpolgármester úr a frakció 

támogatásával ki akarja sajátítani a majálist – egy anonim civil szervezet kezdeményezésére. Ha 

nem tudjuk hogy ki az, és valaki képviseli ezt a valakit, akkor a képviselője természetesen 

azonosul a nézeteivel – tehát a Závodszky úr, a Polgármester úr és az Alpolgármester úr képviseli 

ezt a civil szervezetet a szándékában is és lehet, hogy egyébben is. Nem ért egyet Jegyző 

Asszonnyal, mert egy iktatási sorrend is valamit tükröz, de természetesen nem a hatályosságot 

vitatja. Javasolja a Kulturális Központ alapszabályát kiegészíteni azzal, hogy a „baloldali 

hagyományok ápolása” illetve esetleg az „egyházi rendezvények átvétele” is. Elmondja, hogy az 

ünnep az áldozatok emlékére és a kivívott eredményekről való megemlékezésre alakult ki. Egy 

hirtelen ötletről van szó, mert a Kulturális Központ költségvetésében nincs megemlítve ez a 

rendezvény. Sandaságra következtet, mert véleménye szerint ezt olyan helyen oktatták, ahol ő nem 

vett részt, de van aki igen és ez a hatalom megszerzéséről szól, politikai érdekeket képviselni, a 

kulturális monopóliumot megszerezni többek között azzal, hogy a hagyományaitól fosztunk meg 

egy-egy réteget vagy csoportot. Óva inti a testületet, hogy belemagyarázva a dolgokat mást 

tegyenek. 

 

 

A hozzászólás közben visszaérkezett dr. Dietz Ferenc polgármester és visszavette az ülés 

vezetését. Jelenlévő képviselők száma 18 fő.  

 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: pontosít, hogy a Polgármester úr a hatáskörét nem adta át sem egy, 

sem két bizottságnak, mivel ugyanarra a területre, ugyanarra az időre, ugyanazon a napra két 

kérelem érkezett, és közlekedési szempontból a másik bizottság véleményét kérte a tekintetben, 

hogy milyen döntést hozzon. Egy több napos rendezvény ugyanis olyan közlekedési helyzetet tud 

teremteni, hogy célszerű a bizottság véleményét kikérni. A bizottságok a döntés meghozatalához 

tettek javaslatot. Az SZMSZ alapján a május 1-e városi ünnep, és ennek megünnepléséről a 

polgármesternek gondoskodnia kell. Ehhez méltó körülményeket kíván – és nem egy kényes 

helyzetet – teremteni.  

 

Zakar Ágnes képviselő: elhangzott, hogy a „város kisajátítja május 1-ét”. Ezzel kapcsolatban 

elmondja, hogy nem fideszes rendezvényről van szó, hanem a város szeretné megrendezni az 

ünnepséget, amely az SZMSZ szerint is városi ünnep. Nem akar senkitől semmit elvenni senki. Ez 

nemcsak a munkások ünnepe, hanem a majális egy népi hagyomány és nagyon sok településen 

városi rendezvény. Már régóta szerette volna ha ez a rendezvény olyan lenne, amely mindenkinek 

szól. Mint bizottsági elnöknek feladata – és a Kulturális Központ ügyvezetőjének is – hogy a 

városi ünnepeket megrendezzék, ahol mindenki részt vehet, nem lesz kiszorítva senki. Kérdezi, 

hogy az MSZP mióta rendezi a május 1-ét a Postás strandon? Mennyibe kerül a közterület-
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foglalási díj – 18 MFt-ot hallott? A majálison lehet mindenkinek sátra, de a rendezvény a város 

polgárai számára szervezzék, nem kirekesztve senkit.  

 

Radványi G. Levente képviselő: ügyrendi kérdései: 

- miért Jegyző Asszony válaszolt a kérdésére, melyben azt kifogásolta, hogy a Polgármester úr 

miért adta át a hatáskört egy bizottságnak – nem kettőről volt szó – aki határozatot hozott, 

nem javaslatot tett.  

- azt a választ kapta, hogy egyszerre érkezett be a két kérelem. Felhívja a figyelmet az MSZP 

kérelmén szereplő Polgármesteri titkársági érkeztetőre, amely január 18. Természetesen nem 

percekről van szó, hanem arról, hogy korrekten, etikusan járnak-e el, vagy pedig – adott 

esetben úgy - ami egy kozmetikázást feltételez, amikor születik egy másik okmány.  

Kéri, hogy fontolják meg a döntést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: azt gondolta, hogy Képviselő Úr tisztában van az átruházott 

hatáskör fogalmával, hiszen hosszú ideig alpolgármesteri tisztséget is betöltött. Jogi értelemben 

átruházott hatáskörről – ebben az esetben – nem beszélhetnek akkor sem, ha határozati javaslat 

van. Felhívja a figyelmet, hogy a jelenlegi határozati javaslatban is az szerepel, hogy a testület 

támogatja a javaslatot. Azért került a téma a testület elé, mert a két bizottság eltérő döntést hozott.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: kiegészítésként elmondja, hogy a hatáskörrel a polgármester 

rendelkezik, ezt senkinek nem adta át, csak két bizottság véleményét kérte. A két bizottság eltérő 

javaslatot fogalmazott meg, ezért – polgármester úr úgy ítélte meg, hogy a város számára fontos 

kérdésben – kikéri a Képviselő-testület álláspontját.  

 

Kun Csaba alpolgármester: arra a megjegyzésre reagál, amely szerint sanda módon civil 

szervezetek háta mögé kívánnak bújni a kérdésben. Pontosan azért nem döntött Polgármester úr a 

kérdésben egyedül, azért hozta a testület elé megvitatásra. Elmondja, hogy a május 1-i ünnepség 

megrendezése nem mindig az MSZP rendezésében volt még a rendszerváltás óta sem, hiszen a 

Dunaparti Művelődégi Ház dolgozói is részt vettek a szervezésben. Városi ünnepről van szó, 

amelyen az a fontos, hogy minél többen vegyenek részt civilek, civil szervezetek és pártok 

egyaránt. Már az elmúlt néhány évben egyre több ilyen szervezet megjelent, és elképzelésük 

szerint még többen vehetnének részt. Azt szeretnék, hogy ez még jobban kiteljesedjen és ne egy 

párthoz legyen köthető egy városi ünnep. Mint a Kereszténydemokrata Néppárt egyik tagja 

szociálisan érzékeny, és nem egy ünnepben kell kifejezni a szociális értékeket. Tehát ha fontos az 

MSZP-nek a szociális érték, akkor olyan törvényeket kellett volna hoznia az elmúlt nyolc évben, 

ami valóban szociális értékeket fejez ki, de ezek nem voltak jellemzőek az utóbbi időben. Az a 

fontos hogy kiszélesítsék ezt az ünnepet, hogy mindenki részt vehessen rajta és ezt akkor tudják 

megtenni, ha a Kulturális Központ szervezi. Egyetért a kezdeményezéssel és felvállalja az ezzel 

kapcsolatos döntést.  

 

Tolonics Gyula képviselő: elkezdték szervezni a jövő évi találkozót Szentendrén, amelynek 

kapcsán Jegyző Asszony elmondta, hogy az ÁSZ véleményét mi szerint ha egy város tulajdonában 

lévő területet ingyen adnak oda, azt a támogatásoknál szerepeltetni kell. Azt hallotta, hogy 0-18 

MFt-ig terjed ennek a területnek a bérleti díja. Kérdése, hogy mekkora ez az összeg ha a Kulturális 

Központ illetve ha az MSZP rendezi? 

 

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

 

Puhl Márta Közgazdasági és Vagyon Iroda Vezetője: természetesen az az összeg, amelyet a 

Közigazgatási Hivatal megállapít.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tehát napi 18 MFt kerül bele.  
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Magyar Judit képviselő: nem érti, hogy miért van a testület előtt a téma. A Kulturális, Oktatási és 

Kisebbségi Bizottság Elnöke is elmondta, hogy eddig is milyen tartalmas majálisok voltak, a 

Kulturális Központ Ügyvezetője elmondta, hogy a testület előtt ismeretlen civil szervezet kereste 

meg őket, a Jegyző Asszony pedig arról adott tájékoztatást, hogy a Városüzemeltetési, Környezet- 

és Műemlékvédelmi Bizottság elé a közlekedésterhelés szempontjából került. Arról még nem 

került szó, hogy közlekedés szempontjából a majális milyen terhet okoz. Az ülésteremben 

egyedüli, aki eddig kb. hatszor szervezett a városban majálist és soha nem voltak ilyen jellegű 

problémák. Minden engedélyt beszereztek, mindenkit meghívtak, a Szentendre Gyökerei 

Egyesületnek mindig ugyanazon a helyen volt a sátra, az elmúlt évben ott volt az IPOSZ, a Fidesz, 

a Jobbik, ezért nem érti, hogy miért lett ügy a majális, amely országos ünnep. Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testület 13/2005. (IV.15.) közterület használati rendeletéből idéz: 

„Mentesek a közterület-használati és az eljárási díj fizetése alól: … a városhoz kapcsolódó ünnepi 

és egyéb kulturális vagy sportprogramok rendezvényeivel összefüggő közterület használatot 

igénybevevők…” tehát a szervező – bárki volt is az – a Postás strandot ingyenesen kapta meg 

pontosan azért, mert városi ünnepet szervezett. Mindenki előtt ismert, hogy ez az ünnep mennyi 

embert mozgat meg, sokan várják, kedvelik ezt a fajta kikapcsolódást. Tapasztalata szerint 

szükség van ilyenfajta összejövetelre mindenféle politikai párt nélkül. Elmondja azt is, hogy sok 

esetben Perjéssy Barnabás – volt DMH igazgató – segítségét vették igénybe pontosan azért, mert 

minőséget szerettek volna adni. Csodálkozik a Kulturális Központon, mert ez nem az a kategória, 

ahol jelentős nyereségre lehet szert tenni. Az Ister napokat megszünteti a város, mert nincs rá keret 

– tehát értetlenül áll a dolog előtt. Néhány olyan esetet említ, amikor rossz idő, vagy árvíz miatt 

meghiúsult a rendezvény. A hivatkozott civil szervezet ha megkereste volna, biztosan helyt kapott 

volna, mert mindenkinek biztosítanak helyet. Kéri képviselőtársait, hogy gondolják át, hogy ezt a 

trandíciót ne szüntessék meg.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: sajnálatosnak tartja ezt a vitát. A testület bárhogy dönt, a Polgármester úr 

felülbírálhatja, és dönthet bárhogy. Véleménye szerint a jelentkezőknek egyeztetni kellett volna, 

nem a testületi ülésen vitatkozni. A bizottsági ülésen ezért javasolta, hogy közösen rendezzék meg 

a majálist. Ha ebben a mederben folyik a vita, akkor politikai döntés fog születni. A közterület-

használati díjjal kapcsolatban megjegyzi, hogy az elmondottak szerint  - a VSz Zrt hiányát 

pótlandó – be kell szedni azt majd a Szentendre Gyökereitől is a szüreti felvonulás alkalmával, az 

egyházi körmeneteknél is, és az MSZP-nél is. Véleménye szerint a városban ez csak megosztást 

eredményez ezért kéri, hogy a közös rendezést támogassák.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ez egy következő javaslat, de tudomása szerint volt egyeztetés. 

Kérdezi a Kulturális Központ ügyvezetőjét, hogy megkereste-e az MSZP-t? 

 

Závodszky Zoltán Kulturális Központ ügyvezetője: elmondja, hogy megkereste Képviselő 

Asszonyt, hogy elmagyarázza a szándékukat.  

 

Szegő András képviselő: előző hozzászólásában azt javasolta, hogy a szocialisták több éves 

hagyományát ne szakítsák meg, azt gondolván, hogy baráti körülmények között a dolog 

elintézhető, de nagyon rossz irányba ment el a vita. Kéri, hogy mindenki vegyen vissza az 

indulataiból és próbáljanak kompromisszumos megoldást keresni.    

 

Benkovits György képviselő: Jegyző Asszonytól kérdezi, hogy a Krisztus Szíve Változásának 

Búcsúja és az Ivan Dan is fizetni köteles? 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: egyáltalán nem állított ilyet. Tolonics képviselő úr kérdésére 

válaszolva elmondta, hogy az ÁSZ elvárása, hogy az ingyenesen átadott helyiségek használatát és 

egyéb kedvezményeket a költségvetési beszámolóban ki kell mutatni.   
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Magyar Judit képviselő: elmondja, hogy valóban megkereste őt Závodszky úr, de már az után, 

hogy beadták az igényt.  

 

Tolonics Gyula képviselő: nem akart személyeskedést, csak azt kérdezte, hogy a számviteli 

rublikába milyen összeg kerül. Véleménye szerint a pártsemlegességet a Kulturális Központ 

képviselné jobban, mint adott esetben az MSZP, de az együtt rendezést sem tartja kizártnak. 

Elmondja, hogy tavaly nem volt jelen a Fidesz, csak aláírást gyűjtöttek.  

 

Kun Csaba alpolgármester: azt nem lehet elvárni, hogy a Kulturális Központ támogasson MSZP 

rendezvényt. Azt a kompromisszumos megoldást lehetségesnek, hogy a Kulturális Központ 

szervezi rendezvényt, amelyben közreműködik az MSZP és mindenki, aki még magára vállalja a 

dolgot. Fülöp Zsolt képviselő úrnak válaszul mondja, hogy nem ő kezdeményezte a VSz Zrt-nek a 

parkolásra vonatkozó dolgát, hanem a Vezérigazgató úr.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy Alpolgármester úr javaslata már egy újabb 

variáció. Kéri Jegyző Asszonyt, fogalmazza meg a javaslatot.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: „… javasolja a Polgármesternek, hogy a 2010. évi majális 

megrendezése tárgyában a szentendrei belterületi 25/3 hrsz-ú ingatlan közterület-használat 

tekintetében a Szentendrei Kulturális Központ Kft. részére adja ki a közterület-használati 

engedélyt azzal a feltétellel, hogy az MSZP Szentendrei Szervezet és egyéb civil szervezetek 

számára a megjelenést a rendezvényen biztosítsa.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem jó a megfogalmazás, megadja a szót Alpolgármester úrnak.  

 

Kun Csaba alpolgármester: pontosít: „… az MSZP, más pártok és civil szervezetek 

közreműködésével”. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a javaslatokról külön szavaztat. 

 

Tolonics Gyula képviselő: ügyrendben 3 perc szünetet kér az eddig jelentkezett hozzászólók után.  

 

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

 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1736   Száma: 10.02.11/8/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 17:31  

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 
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Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Trenka István Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a hozzászólások után 3 perc szünet lesz. 

 

dr. Dragon Pál képviselő: támogatja Alpolgármester úr javaslatát. Saját példáját említi, amelyben 

a Szabadság Napjának megünneplésére tett javaslatot és ennek megrendezését a Kulturális 

Központ felvállalta.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 17.32 órakor bejelenti a szünetet. 

 

 

17.41 órától folytatódik a tanácskozás.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Jegyző Asszonyt, hogy az utolsó – „D” – módosító javaslatot 

olvassa fel. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: „…. javasolja, hogy  a Polgármester a 2010. évi városi majális 

megrendezéséhez a Szentendrei Kulturális Központ Kft. részére adja meg a díjmentes a közterület-

használati engedélyt a szentendrei belterületi 25/3 hrsz-ú közterületre azzal a feltétellel, az MSZP 

Szentendrei Szervezetével és egyéb pártokkal és civil szervezetekkel közösen szervezze meg a 

kulturális programokat.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, hogy még a „C” változatot is olvassa fel.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: „… javasolja a Polgármesternek, hogy a 2010. évi városi majális 

megrendezése tárgyában a szentendrei belterületi 25/3 hrsz-ú ingatlan közterület-

használatikérelmet benyújtó két szervezet (MSZP Szentendrei Szervezete és a Szentendrei 

Kulturális Központ Kft.) számára közös megrendezéshez bocsássa rendelkezésre a kért területet és 

a díjmentes közterület-használati engedélyt adja ki.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a „C” variációt:  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1737   Száma: 10.02.11/8/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 17:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 27.78 27.78 

Nem 5 27.78 27.78 

Tartózkodik 8 44.44 44.44 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Benkovits György Nem - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Szegő András Nem - 

Trenka István Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

 

 

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

javaslatot.  

Szavazásra bocsátja a határozati javaslat „D” változatát:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1738   Száma: 10.02.11/8/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 17:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 61.11 61.11 

Nem 6 33.33 33.33 

Tartózkodik 1 5.56 5.56 

Szavazott 18 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

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 - 

Benkovits György Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

Szalay Fruzsina Nem - 

Szegő András Nem - 

Trenka István Nem - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

43/2010. (II. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

A Képviselő-testület javasolja, hogy a Polgármester a 2010. évi városi majális megrendezéséhez a 

Szentendrei Kulturális Kft. részére adja meg a díjmentes közterület-használati engedélyt a 

Szentendre belterületi 25/3 hrsz-ú közterületre azzal a feltétellel, hogy a Kft. az MSZP Szentendrei 

szervezetével és egyéb pártokkal, civil szervezetekkel közösen szervezze meg a kulturális 

programokat.  

 

Felelős:     Polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

A Képviselő-testület visszatér az előzőekben felfüggesztett napirendi pont tárgyalásához.  

 

 

Zakar Ágnes képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 17 fő.  
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7. Sürgősségi indítvány  a Szentendrei Uszoda és Szabadidőközpontot üzemeltető 

Aquapalace Kft. taggyűlésén kialakult helyzettel kapcsolatban 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri hívják az ülésterembe a két ügyvezetőt. Megadja a szót 

Szántai Zsolt úrnak.  

 

Szántai Zsolt megbízott ügyvezető: elolvasták a sürgősségi indítványt és megdöbbentették a 

számadatok. Néhány adatot szeretne közölni a testülettel, ezért zárt ülés elrendelését kéri.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja a zárt ülést, melyet szavazásra bocsát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1739   Száma: 10.02.11/7/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 17:46  

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 - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Szegő András Nem - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 
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A Képviselő-testület 17.47 órától zárt ülésen folytatja a tanácskozást, melyről külön jegyzőkönyv 

készül.  

 

 

18.17 órától a tárgyalás nyílt ülésen folytatódik, jelenlévő képviselők száma 16 fő. Távol vannak 

Radványi G. Levente és Trenka István képviselők.  

 

 

 

9.  Sürgősségi tájékoztató a Városi Szoltáltató Zrt. által a téli útüzemeltetés során tett 

intézkedésekről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

A tárgyalás során az ülésteremben tartózkodik Horváth József vezérigazgató úr. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

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

érzi, hogy papíron minden rendben van, de nem a valóságot tükrözi. Három kiemelkedően fontos 

útszakaszra hívja fel a figyelmet: 

- a Bükkös-patak és a HÉV állomás között járhatatlan volt a 11-es főút járdája; 

- a Sztaravodai úton a Köztemető előtti járda szintén járhatatlan volt és az úttest is mintegy 

másfél sávban volt csak tisztítva; 

- a Bogdányi utcában az üzletek előtt letakarították a tulajdonosok, de az út közepén nem, ott 

hódombok voltak. 

Nehezményezi azt az észrevételt az anyagban, hogy az útviszonyokkal kapcsolatos lakossági 

bejelentések megalapozatlanok és az igények pedig irreálisan voltak. Ezért kéri, hogy ezeket a 

leveleket megkaphassa azzal az indoklással, hogy mi benne a megalapozatlan. A VSz Zrt a város 

szolgáltatója és a problémákról nem indoklást vár, nem felelősöket keres, hanem megoldásokat. A 

kimutatott költségekkel kapcsolatban elmondja, hogy a téli útüzemeltetés átalánydíjas, és volt jó 

néhány olyan tél, amikor nem volt szükség ilyen munkákra. Az szerepel az anyagban, hogy l985 

óta nem volt ilyen hó, akkor viszont vis maiorként kell kezelni és az Önkormányzatnak is 

besegíteni a probléma megoldásában.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az első napon több lakossági bejelentést kapott a Hivatal,  

amelyek többsége jogos volt. Ezeket azonnal továbbították aVSz Zrt-nek, és felszólították egy 

válaszadási kötelezettségre. A levelek ismeretében megállapította, hogy sok esetben intézkedés 

történt. A másik intézkedés az volt, hogy a VSz Zrt-t felszólították, hogy 24 órás diszpécseri 

szolgálat működjön, ennek elérhetőségét közzétették. A Hivatal munkatársaival maga is bejárta az 

egész várost és az ott tapasztaltakban azonnali intézkedést kértek, amelyek meg is történtek – ilyen 

volt például az aluljáró-, a Dobozi utcai parkoló, buszmegállók tisztítása. A lakosságot a honlapon 

tájékoztatták a szükséges intézkedésekről, valamint arról is, hogy az ingatlantulajdonosoknak mik 

a kötelességei.  

A Vezérigazgató úrtól folyamatos tájékoztatást kért a munkálatokról, amelyet átadott a 

Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság részére, és kérte, hogy a SZE-VI-

ben nyilatkozzon, hogy milyen intézkedéseket tettek a problémák megoldására.  

 

Radványi G. Levente képviselő: megköszöni a szóban tett kiegészítést, amelyet a bizottsági 

ülésen már hiányoltak, hiszen egy-két mondatos állásfoglalások voltak. Lehet mondani, hogy a 
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mostani eset valószínűleg vis maior volt, ilyenkor a szerződést át kell lépni és olyan intézkedést 

hozni, amivel a problémát meg tudják oldani – intézkedés, megrendelés. Az intézkedések 

érdemben és időben nem történtek meg, most pedig már az időjárás megoldja a problémát.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az intézkedések, a lakosság tájékoztatása – honlapon, SZE-VI-ben 

megtörténtek, de kihagyta a felsorolásból, hogy a Fő térről és a SZEI elől megrendelték a hó 

elszállítását és azért ezeket a helyeket, mert rendkívül magas a költsége.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: megköszöni, hogy a SZEI-nél gondoltak a hó elszállítására, 

hiszen nagyon meghatározó egy ilyen helyzetben, hogy milyen a lakosság közérzete. Ezért 

kérdezi, hogy a Kanonok utcát át lehet-e sorolni a II. kategóriából az I. kategóriába, hiszen az a 

rendelő utcája. Ugyanezt kéri Izbégen a Pásztor utca besorolásánál is. Megköszöni a 

Hajléktalanszálló segítségét, akik több telephelyük tisztítását végezték el. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a VSz Zrt Vezérigazgatójának. 

 

Horváth József VSz Zrt vezérigazgatója: a Főkertésszel történő bejárás után véleménye szerint 

nem lesz akadálya az utcák átsorolásának.  

A hó-helyzettel kapcsolatban elmondja, hogy szombati napon kezdett el szakadni a hó, akkor a 

Főkertésszel és a Városüzemeltetési referenssel konzultálva egyeztettek a Polgármester úrral és 

értesítették az Alpolgármester urat is.  Az előzőekben elmondott helyszínekről a hó-elszállítás 

költsége 350 EFt + áfa, de nincs arra lehetőség hogy mindenhonnal elszállítsák a havat. Ezzel 

együtt megjegyzi, hogy az ingatlantulajdonosoknak is figyelni kellene, hogy az éjszakai hó-

eltakarítást a parkoló autók akadályozzák, nem állnak be autójukkal az ingatlanjuk területére. 

Több száz szórólapot fénymásoltatott, és hó-eltakarítás közben a gépkocsik személyzete a 

gépkocsira helyezte, hogy a következő nap ne akadályozzák munkájukat. A szűk mozgástér miatt 

3-4 gépkocsi sérülés történt. Hozzáteszi, hogy Budapesten hatványozottan nagyobb területen 

mindössze 90 gépjármű takarított.  

 

Trenka István képviselő: azokkal ért egyet, akikben van tolerancia, hiszen nem lehet mindig 

azonnal, és minden igényt kielégítően a járdákat és a közutakat is síkosságmentesíteni. A hét 

végén lehullott hómennyiség takarításával kapcsolatos tapasztalatairól számol be. Ennek alapján 

elmondja, hogy a VSz Zrt által takarított utak állapota sokkal jobb volt, mint a 11-es főúté. Nem 

elmarasztalja, hanem inkább megdicséri a céget. Elképzelhetőnek tartaná, hogy a 

környezetkárosító sózás helyett a letaposott havon, szórással csúszásmentesített utakon oldanák 

meg a közlekedést. Ezen túlmenően meggondolandó hogy hogyan lehetne a szolgáltatást még 

jobbá tenni, de mint minden, ez is pénz kérdése. Türelmet kér, mert egy ilyen hómennyiség 

eltakarításához idő kell.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a lakosság jobb tájékoztatására a hókotrókra GPS-t kellene 

felszerelni és azt felrakni a honlapra, hogy hol járnak a hókotrók. Saját hétvégi tapasztalatait 

ismerteti.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: nem érdeklik a más településeken tapasztaltak, és ne arról 

beszéljenek, hogy mit oldottak meg jól, hanem arról, hogy min kellene még javítani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondta a hibákat is és azt is, hogy az ő felszólítására történtek 

csak az intézkedések. Ki kell azonban emelni azokat is, amelyeket elvégeztek. 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: ne a múlttal foglalkozzanak, hanem a megoldásokat keressék 

azokra a helyekre, ahol balesetveszélyes a közlekedés. Mint a Városüzemeltetési, Környezet- és 

Műemlékvédelmi Bizottság elnöke felelősnek érzi magát a helyzet megoldásáért, és azért hozta a 

témát a testület elé, mert sürgős megoldást kell találni annak érdekében, hogy hasonló helyzetben 

hogyan lehet gyorsan és hatékonyan megoldani a feladatokat.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a testület előtt egy tájékoztató szerepel az elmúlt időszakról. Ha a 

bizottság úgy látja, hogy további intézkedéseket kell foganatosítani, akkor azt bizottsági ülés 

keretében kell tárgyalni. Kéri Vezérigazgató urat, hogy készítsen anyagot – tanulva a mostani 

tapasztalatokból – milyen intézkedéseket kívánnak még foganatosítani hasonló helyzetben, illetve 

hol vannak még olyan területek a városban, amelyek további feladatokat igényelnek – és kéri, 

hogy a bizottság soron kívüli ülésen tárgyalja ezt meg.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: javasolja, hogy alapos előkészítés után a májusi ülésen tárgyalják 

meg, hogy a következő téli időszakban hogyan fogják végezni a feladatokat.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Vezérigazgató úrtól, mikorra tudja elkészíteni az anyagot? 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: visszavonja az előzőekben tett javaslatát.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: a kommunikáció fontosságára hívja fel a figyelmet.  

 

Benkovits György képviselő:  javasolja, hogy már ne foglalkozzanak a hóhelyzettel, hanem 

inkább az árvízre koncentráljanak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszolva a javaslatra elmondja, hogy már kiadta a feladatot. 

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

 

 

10. Előterjesztés a háztól történő szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Horváth József vezérigazgató.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Jegyző Asszonyt, hogy a Városüzemeltetési, Környezet- és 

Műemlékvédelmi Bizottság által javasolt utcákat – Előd u., Kun u., Avar u., Erdélyi u., Szerb, 

Bimbó, Pipacs és Kálvária út ezen szakaszát bezáró része – fogalmazza bele a határozati 

javaslatba, valamint azt a kérést, hogy a VSz Zrt a szeptemberi ülésre készítsen idő- és 

költségütemezési tervet az egész város területére vonatkozó hulladékgyűjtésre. Kérdezi 

Vezérigazgató úrtól, hogy a javasolt utcák bevonhatóak-e a szelektív hulladékgyűjtésbe és van-e 

költségtöbblete? 

 

Horváth József vezérigazgató: az utcák bevonhatók a hulladékszállításba. A mostani 

konstrukcióval többletköltség pedig csak az üzemanyagban jelentkezik, más költsége nincs. 

Elmondja még, hogy a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság által – a 

város egész területére vonatkozó – javasolt idő- és költségütemezési terv elkészítéséhez a 

szeptemberig rendelkezésére álló adatok alapján nem lehet korrekt igényeket megfogalmazni.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: elmondja, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a szelektív 

hulladékgyűjtés egyfajta sikertörténet. Elfogadva Vezérigazgató úr indoklását javasolja, hogy a 

novemberi testületi ülésre készítsenek előterjesztést. Megköszöni a szolgáltatónak ebben az 

innovatív programban való konstruktív együttműködését. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:  „…a VSz Zrt-t, hogy a 2010. novemberi Képviselő-testületi ülésre 

készítsen idő- és költségütemezési tervet arra vonatkozóan, hogy Szentendre egész területét 

miként és hogyan vonhatják be a háztól történő szelektív hulladékgyűjtésbe.” 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a határozati javaslatban szereplő határidőkre kérdez rá. 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: javasolja, hogy a gyűjtőszigettel kapcsolatos döntés határideje az 

áprilisi bizottsági ülés legyen. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot.  

 

Zakar Ágnes képviselő: örömét fejezi ki a hulladékgyűjtés kiterjesztéséért, hiszen az ő körzetében 

találhatóak ezek a területek. Már többször jelezte, hogy a Vasúti-villasori gyűjtősziget nem az ott 

lakókat szolgálja, szégyenfoltja a városnak, ezért kéri, hogy mihamarabb számolják fel.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: véleménye szerint, ha megszüntetnek egy hulladékszigetet, az még nem 

jelenti a szemétlerakás megszűnését.  

 

 

Horváth Győző képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 15 fő.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: májusban döntenek a szigetek sorsáról.  

 

Kun Csaba alpolgármester: Pannónia-telepi tapasztalat szerint a megszüntetett hulladékszigeten 

nincs lerakott szemét. A Vasúti-villasorhoz közel van a Szabadkai úti hulladékudvar és a Kaiser’s 

melletti hulladéksziget is. Oda kell hulladékszigetet elhelyezni, ahol nincs háztól történő 

hulladékszállítás.   

 

Szalay Fruzsina képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a belvárosban nincs hulladékgyűjtő sziget, 

ezért áthelyezéses megoldást javasol.  

 

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

módosított határozati javaslatot.  

 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1744   Száma: 10.02.11/10/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 19:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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: 
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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 - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

47/2010. (II. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri  

 

1. a Városi Szolgáltató Zrt-t., hogy a háztól történő szelektív hulladékgyűjtés területét 

terjessze ki és kerüljön bevezetésre 2010. április 01-től kezdődően Szentendre további 

családi házas övezetében (Acél u., Aradi u.,  Árpád u., Ászok u.,  Aszu u., Attila u., 

Csabagyöngye u., Debreceni u., Dr. Nagy Lajos u.,  Dunakanyar krt.,  Harkály u., Harmat 

u., Kövidinka u., Mathiász u., Muskotály u., Nagybányai u., Nagyváradi u., Othelló u., 

Örtorony u., Pomázi köz, Pomázi u., Pipacs u. a Pomázi útig, Római sánc u., Szatmári u., 

Szofrics u., Tómellék u., Vasúti villasor u., Vitéz u., Előd u., Kun u., Avar u., Erdélyi u., 

Szerb u., Bimbó u., Pipacs u., Kálvária u. ezen szakaszát bezáró részét.)  

2. a Városi Szolgáltató Zrt-t., hogy a program bevezetése kapcsán felszabaduló 

gyűjtőszigetek más vagy nagyobb igénybevételű helyekre való telepítésére tegyen 

javaslatokat a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság 2010. áprilisi 

ülésére. 

3. a Városi Szolgáltató Zrt-t., hogy a kiterjesztett program bevezetését követő 1 év múlva a 

háztól történő szelektív hulladékgyűjtés tapasztalatairól készítsen beszámolót. 

4. a VSz Zrt-t, hogy a 2010. novemberi Képviselő-testületi ülésre készítsen idő- és 

költségütemezési tervet arra vonatkozóan, hogy Szentendre egész területét miként és 

hogyan vonhatják be a háztól történő szelektív hulladékgyűjtésbe. 

 

Felelős:  Városi Szolgáltató Zrt. 

Határidő:  1. pont: 2010. április 1. 

  2. pont: 2010. áprilisi bizottsági ülés, VKMB 

  3. pont: 2011. áprilisi testületi ülés 

  4. pont: 2010. novemberi testületi ülés  



 46 

 

 

HorváthGyőző  képviselő úr visszatér az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 16 fő.  

 

 

11.  Előterjesztés a köztisztasággal kapcsolatos helyi közszolgáltatási szerződés 

módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a márciusban lejáró szerződés meghosszabbításáról szól az 

előterjesztés. Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1745   Száma: 10.02.11/11/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 19:00  

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 - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

 

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

48/2010. (II. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert jelen 

előterjesztés mellékletét képező szerződésmódosítás, és a módosításokat tartalmazó egységes 

szerkezetű szerződés aláírására. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

KÖZTISZTASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 

(egységes szerkezetben) 

amely létrejött egyrészről 

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 1-3), 

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) 

 

másrészről a 

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

(továbbiakban: Közszolgáltató) között az alábbi feltételekkel: 
 
 
 
 

I. Általános rendelkezések 

1. A szerződés tárgya: 

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

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

XLIII. tv.(Hgt.), valamint a további vonatkozó szakmai jogszabályok rendelkezései 

alapján. A szerződés tárgya továbbá Szentendre város téli útüzemeltetésének 

köztisztasággal kapcsolatos részei. 

2. A szerződés általános feltételei: 

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

felsorolt köztisztasági munkák megfelelő színvonalú teljesítését. 

2.2. Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés nyilvános. 

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

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

szerződésben rögzített feladatok vonatkozásában kizárólagos közszolgáltatási joggal és 

felelősséggel rendelkezik. 

2.4.  Közszolgáltató általános kötelességei 

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

kapacitás bevonásával, e szerződés III. fejezetében részletezettek szerint;  

b) a közszolgáltatás jelen szerződésben meghatározott rendszer és módszer szerinti 

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

berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember 

alkalmazása; saját vagy alvállalkozói kapacitás keretében. 

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

szerződés teljesítéséről; 

2.5.  Megrendelő általános kötelezettségei 

a) a közszolgáltatás ellátásához szükséges információk biztosítása; 

b) egyéb    hulladékkezelési    tevékenységek,    valamint    a    más közszolgáltatások 

összehangolásának elősegítése;  

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

készül. 
           1/5 

II.  A szerződésben rögzített feladatokra vonatkozó közös szabályok 

 

1. Közszolgáltató feladatai 

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

napló). 

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

megállapodott határidőre, ezt a naplóban rögzíti, és Megrendelő felé azonnal írásban jelzi. 

Ebben az esetben felek közösen új határidőt állapítanak meg a munka elvégzésére. 

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

tapasztalatokat az ellenőrzési naplóban rögzítik. 
 

2. Megrendelő feladatai 

2.1. Megrendelő jogosult a szerződés tárgyát képező tevékenységet meghatalmazottja útján 

ellenőrizni, észrevételeit a köztisztasági naplóban rögzíteni. 

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

hiányosságokat kivizsgálja és a szükséges intézkedéseket megteszi, melyről 

Közszolgáltatót írásban tájékoztatja. 

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

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

esemény előtt. 

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

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

a Megrendelő által elfogadott egységárelemzése alapján megállapítja és felek a jelen 

szerződés 5. sz. mellékletét módosítják. 
 

3. Pótmunkák 

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

köztisztasági naplóban. 

3.2. Közszolgáltató a megrendelés megérkezése utáni munkanapon írásban nyilatkozik a 

megrendelés vállalásáról, díjáról, határidejéről. 

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

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

igazolására. 
 

III. A szerződés részletes feltételei a Közszolgáltató által ellátandó feladatok 

vonatkozásában 
 
 

1. Utak gépi seprése és locsolása: 
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Közszolgáltató gondoskodik az 1. sz. mellékletben meghatározott gyakorisággal és módon, 

a megnevezett utakon a feladat elvégzéséről. 

 

2. Közterületek kézi takarítása: 
 

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

időben és módon a megnevezett közterületeken a rögzített mennyiségben a feladat 

elvégzéséről. 

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

szükség szerint. 

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

ütemterv szerint végzi. 

3. Buszvárók takarítása: 

Közszolgáltató gondoskodik a 3. sz. mellékletben felsorolt buszvárók járófelületeinek 

takarításáról és az ott elhelyezett szemétgyűjtő kosarak ürítéséről (műanyag zsákok 

cseréjével) a meghatározott gyakorisággal és időben. 

4. Közterületi szemétgyűjtő" kosarak ürítése: 

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

zsákok cseréje) a meghatározott gyakorisággal és időben. 

5. Belváros alkalomszerű takarítása 

Közszolgáltató gondoskodik a város - külön megrendelésben meghatározott - 

közterületeinek rendkívüli takarításáról évente két alkalommal térítés ellenében a 8. sz. 

melléklet szerint. A takarítást úgy ütemezi, hogy az első takarítást április 15-ig, a második 

takarítást október 23-ig elvégezze. 

6. Szóróanyag kihelyezése 

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

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

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

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

Közszolgáltató legkésőbb tárgyév április 15-ig elszállítja. 

7. Az összetakarított hó elszállítása és elhelyezése 

Közszolgáltató a téli hóviszonyoknak megfelelően, a Megrendelővel egyeztetett 

időpontban végzi ezen feladatokat. 

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

köteles a Közszolgáltató elhelyezni. 

8. Zöldfelületek takarítása 

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

IV. Vegyes rendelkezések 

1.        Szerződés hatálya: 

1.1  Jelen szerződés határozott időtartamra - 2010. március 15-től 2015. március 15-ig – 

jött létre.  

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

szerződés módosítását mindkét fél jogosult kezdeményezni. 

3.3.Jelen szerződésmódosítás 2010. március 01-én lép hatályba. 
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2. A szerződés tárgyát képező szolgáltatás díja: 

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

alapját képező leigazolt naplóbejegyzések szerint. 

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

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

alvállalkozó bevonásával teljesítette a közszolgáltatást. Közszolgáltató pótmunka esetén is 

ezen egységárakat számíthatja fel. 

3. A díj számlázása: 

a) A szerződés tárgyát képező munkák számlázása havonta történik, a tárgyhót követő 
hónap 10. napjáig. 

b) A pótmunkát a leigazolás után azonnal jogosult Közszolgáltató számlázni Megrendelő 

felé. 

c) Rendkívüli díjváltozás a díjfizetési időszakon belül abban az esetben lehetséges, ha 

Közszolgáltató önköltségének változását alapvetően befolyásoló tényezők (üzemanyag 

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

4. A fizetés módja: 

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

fizetés módja átutalás. 

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

Ptk-ban meghatározott éves késedelmi kamat arányos részének érvényesítésére. 

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

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

A szerződésben foglaltak ellenőrzése: 

A szerződésben foglaltakat, illetve az elvállalt pótmunkák teljesítését szerződő felek 

megbízottjai közösen ellenőrzik, a teljesítés során jelentkező panaszokat közösen 

vizsgálják ki, észrevételeiket az ellenőrzési naplóban rögzítik. A szükséges intézkedésekről 

és azok megtételéről kölcsönösen tájékoztatják egymást. 

6. Egyéb kikötések: 

 

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

közös megegyezéssel az új feltételeknek megfelelően megváltoztatják. 

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

megfizetésére kötelezett. 

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

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

szerződésben foglaltaktól eltérően, az operatív csoport rendelkezései szerint történik. 
 

7. A köztisztasági szerződés felmondása: 

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

foglalt kötelezettségeket változatlanul teljesíteni kell. Megrendelő e közszolgáltatási 

szerződést felmondhatja, ha 

a) Közszolgáltató  a közszolgáltatás  ellátása során  a tevékenységére vonatkozó 

jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét 

bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította; 

b) Közszolgáltató e szerződésben megállapított kötelezettségeit neki felróhatóan súlyosan 

megsértette. 

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

meghatározott kötelezettségét a Közszolgáltató írásbeli felszólítása ellenére súlyosan 
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megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás 

teljesítését. 
 

 

V. Záró rendelkezések 

 

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

jogszabályok az érvényesek. 

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

szerződő felek jóváhagyólag írják alá. 

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

köztisztaságáról szóló 44/2008. (XII. 17.) Önk. sz. rendelet 2. § (3) bekezdésében.  

 

A csatolt mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik: 

1. sz. melléklet - Géppel végzett úttisztítás jegyzéke 

2. sz. melléklet - Kézzel takarított területek jegyzéke 
 

A) hómentes időszak 

B) havas, síkos időszak 
 

3. sz. melléklet - Buszmegállók tisztántartása 

  A) hulladékgyűjtő edénnyel ellátott buszvárók 

       B) hulladékgyűjtő edény nélküli buszvárók 

4. sz. melléklet - Utcai szeméttárolók ürítése 

5. sz. melléklet - Egységárak jegyzéke 

6. sz. melléklet - Kézi szóróanyag kihelyezésének helyszínei 

7. sz. melléklet – Zöldfelületek takarítása 

8. sz. melléklet - Belváros alkalomszerű takarítása 

 

 

 

 

Szentendre, 2010. február 15. 
 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó   Horváth József 

  polgármester        jegyző                  vezérigazgató 

 Szentendre Város Önkormányzata           Városi Szolgáltató Zrt. 

      Megrendelő    Közszolgáltató 
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1. számú melléklet (1/2 lap) 

Géppel végzett úttisztítás jegyzéke 

 

Március 01-től október 31-ig munkanapokon és szombaton, november 01-től február 28-ig munkanapokon 

(síkos, havas útviszonyok esetén egyeztetés szerint): 
 

Bogdányi u. (Lázár cár tér - Rév u.) házfaltól 1,5 m kihagyva                300 m 

Bolgár u. 186 m 

Bükkös part (Bajcsy Zs.u. - Kucsera F.u.) 371 m 

Dumtsa Jenő u 190 m 

Duna korzó (Kert u. -tói Rév u.-ig) 726 m 

Jókai u. 142 m 

Kanonok u. 108 m 

Kossuth Lajos u. 448 m 

Péter- Pál u. 164 m 

Rákóczi Ferenc u. (Céh utcáig) 252 m 

Rév u. 87 m 

Tiszteletes utca házfaltól 1,5 m kihagyva 123 m 

Városház tér 83 m 

Vasúti villasor (Szabadkai úttól M II  útig) 580 m 

Hetente takarított terület:        május 01- tői augusztus 31. 

 

Kálvária út 1065 m 

Pomázi u. 527 m 

Radnóti u. 944 m 

Római sánc u. 490 m 

Kőzúzó utca 720 m 

Gépi locsolás május 01-től augusztus 31-ig hetente háromszor (hétfő, szerda, péntek) 

 

Bükkös part (Tiszteletes u.- Kucsera F. u.) 

Duna korzó (Jókai u. - Rév u.) 

Jókai u. 

Kálvária út 

Kanonok u. 

Kossuth Lajos u. 

Paprikabíró utca 

Péter- Pál u. 

Radnóti M. u. 

Rákóczi u. (Céh utcáig) 

Római sánc utca 

Tiszteletes u. 

Városház tér 

Vasúti villasor (Szabadkai úttól M II  útig) 

Kőzúzó utca 

Az úthosszak a gépi tisztítás lehetőségeit figyelembe véve módosulnak. 
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1. számú melléklet (2/2 lap) 

 

 

 

Tűzi víz vételi lehetőségek: Duna korzó - Budapest Bank RT., Dobogókői út - Hawle, 

Püspökmajori lakótelep - Hamvas B. út. 

 

Kőzúzó utca 

Az úthosszak a gépi tisztítás lehetőségeit figyelembe véve módosulnak. 

Tűzi víz vételi lehetőségek: Duna korzó - Budapest Bank RT., Dobogókői út - Hawle, 

Püspökmajori lakótelep - Hamvas B. út. 
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2. számú melléklet  (1/3 lap) 

Kézzel takarított területek jegyzéke 

A) hómentes időszakban 

(4) Dumtsa J. utcai járdák   1.768m2 (mindkét oldalon) 

(4)Duna korzó járda    1.768m2(Jókai u. – Görög u. – Rév u.) 

(3) Fő tér     1.722m2 

(3) Futó utca        768m2 

(3) Görög utca       413m2 

(1) HÉV aluljáró+ lépcsők     428m2 

(1) HÉV aluljárótól Dózsa Gy. u.    150m2 

(1) HÉV aluljáró az állomásig     288m2 (Sárga határoló vonalig) 

(1) HÉV aluljáró –Posta járda     359m2 (Telefonfülke) 

(5) Kossuth u. járda             10.768m2 (Földhivatal oldalán) 

(5) Kossuth u.i híd+ pihenő     229m2  

(6) Várdombi lépcsők      790m2  (3 db) 

(6) Várdombi sétány    166m2  (felső lépcsők között) 

(6) Vastagh Gy. utca      151m2   

(6) Bükkös-híd (M11) járda 

lépcsőtől tér felé 50 m hosszan      75m2  +M11 buszmegálló 

(2) Rácóczi út – Városház tér- Bajcsy Zs.út 

(Polg. Hiv. körüli járdák+ okm iroda előt   360m2   

Kossuth L. utca Duna felé eső oldala    528 m2 

(7) Vujusics tér         80m2   

(6) Várdombi sétány      166m2  (felső lépcsők között) 

Március 1-től okt. 31-ig munkanapokon és a (2),(3),(4), (7) területek vasárnaponként. 

November 1-től febr. 28-ig csak munkanapokon 

 

 

 

2. számú melléklet  (2/3 lap) 
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Napi takarítási időbeosztása:  időszak(óra)  terület jele 

      6-8   (1) 

      7-8   (2) 

      8-9   (3) 

      9-11   (4) 

      11-12   (5) 

      11-1/2 12  (7) 

      12-14   (6) 

 

Hetente kétszer söpört terület (hétfő és péntek) 

 11-1/2 12 –ig  Batthyány utca  112m2 

8-9-ig  Bercsényi u.  200 m2 

12-14-ig Festő köz    38 m2 

12-14-ig Jankó János u.  295 m2 

12-14-ig Rab Ráby tér  877 m2 

12-14-ig Török köz  148 m2 

 

Gyakoriság: egész évben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet  (3/3 lap) 

 

 

 

B) Síkos illetve havas időszakban: 
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Rendszeresen takarított területeken a feladatok a hó eltakarítással és a síkosság mentesítéssel kiegészülnek 

szükség szerint, amennyiben ezen feadat ellátása az általánostól eltérő gyakoriságot jelent, Felek a 

többlettevékenységet pótmunkaként számolják el. 

 

kézi 9-10-ig  Dumtsa J. u. járda  884 m2 város felől egy oldal 

gépi   Fő tér    1722 m2 

kézi 9-10-ig  Futó u.     126 m2 (1,5 m széles) 

gépi   Görög u.   413 m2 

kézi 10-től  HÉV aluljáró- Dózsa Gy. útig 249 m2 

kézi 6-7-ig  HÉV aluljáró-Postáig  359 m2 

kézi 6-7-ig  HÉV aluljáró+lépcsők  428 m2 (középen és szélen kupacolva) 

kézi 6-7-ig  HÉV aluljáró sárga vonalig 288 m2 

kézi 6-7-ig  Kossuth L. u-i járdák pih-vel 528 m2 (csak egy oldal) 

kézi 10-12-ig  Várdombi lépcsők    81 m2 

kézi 10-12-ig  Várdombi sétány    88 m2 (1m széles) 

kézi 10-12-ig  Vastagh G. u.     54 m2 (1,5 m széles) 

kézi 10-12-ig  Bükkös –híd (M11) 

   lépcsőtől járda 70m hossza   75 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú melléklet 

 

Buszmegállók tisztántartása 

 

 

A) hulladékgyűjtő edények ürítése: 
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Gyakoriság: november 01-től február 28-ig munkanapokon 

 március 01-től október 31-ig minden nap 

 

Helyszínek: 

Megnevezés: db 

 

Ady E. u. (Barackvirág) 1 

Ady E. u. (Papsziget) 1 

Daru piac 1 

Dózsa Gy. U. (ÉMI) 1 

Dózsa Gy. U. (Papírgyár) 2 

Duna korzó 1 

Dunakanyar körút (Bükkös part)     1 

Dunakanyar körút (Bükkös part) 1 

Dunakanyar körút (Egres) 1 

Dunakanyar körút (Pilis Rádió) 1 

Dunakanyar körút ( Pismány ABC ) 1 

Dunakanyar körút ( Református Gimnázium ) 1 

Dunakanyar körút (Vitéz u.) 1 

Kálvária u. (Hamvas B. u.) 1 

Kálvária u. (János u.) 1 

Kálvária u. (Kálvária tér) 1 

Skanzen buszforduló 1 

Szentlászlói u. (Kéki bánya) 1 

Szentlászlói u. (Promt Kft.) 1 

Szentlászlói u. (Templom u.) 1 

Szentlászlói u. (Ungvár) 1 

Sztaravodai u. (11-es út) 1 

Sztaravodai u. (Temető) 1 

 

 

 

B) Buszvárók takarítása: 

 

Havas, síkos időszakban a hóeltakarítást és síkosságmentesítést is el kell végezni az időjárás 

függvényében. Amennyiben ezen feladat ellátása az általánostól eltérő gyakoriságot jelent, Felek a 

többlettevékenységet pótmunkaként számolják el. 

 
0.  Helye Várak.hely Épület K

osár 

Építm. 

alapter. 

Terület Gyakori-

ság 

Össz. 

1.  Dózsa Gy. út 

(Egyetem) 
J N N  20 1 x 20 

2.  (Papírgyár) J Ü N 8m2 20 1 x 28 

3.  (ÉMI) J Ü I 10m2 - 1 x 10 

4.  (Papírgyár) J N I 

(2db) 

- 20 1 x 20 

5.  (Egyetem) J Ü N 10m2 - 1 x 10 

6.  Dunakanyar krt. 

 (Kőtár) 

J N N - 20 1 x 20 

7.  (Bükkös) J Ü I 8m2 20 2 x 56 

8.  (Tűzoltóság) J N I - 20 1 x 20 

9.  (Egres u.) J Ü I 8m2 20 1 x 28 

10.  Ady E. u. J N N - 20 1 x 20 

11.  (Papsziget) J Ü N 8m2 20 2 x 56 
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12.  (Horgony u.) J N N - 20 1 x 20 

13.  (Barackvirág u.) J N N - 20 1 x 20 

14.  (Határ u.) J K N 8m2 20 1 x 28 

15.  (Barackvirág u.) J F I 6m2 20 1x 26 

16.  (Horgony u.) J K N 8m2 20 1x 28 

17.  (Papsziget) J K I 10m2 20 2x 60 

18.  (Danubius) J Ü N 8m2 20 1x 28 

19.  Barackos u . 

(Fenyő u.) 

SZ N N - 20  

1x 

20 

20.  (Lejtő u.) J F N 6m2 10 1x 16 

21.  (Meggyfa u.) J N N - 10 1x 10 

22.  (buszford) J F N 6m2 10 1x 16 

23.  (Meggyfa) J N N - 20 1x 20 

24.  (Lejtő u.) J F N 6m2 20 1x 26 

25.  (Törökvölgyi út) J F N 6m2 10 A 16 

26.  Egres u. 34.sz. J N N  10 1x 10 

27.  
Egres u. 11fkl út 

J N N  10 1x 10 

28.  Dunakanyar krt. 

(Pism.ABC) 

J Ü I 6m2 20 1x 26 

29.  Sztaravodai u.  

(Fagyizó) 

J N I  10 1x 10 

30.  (Temető) SZ F I 8m2 20 1x 28 

31.  (Temető) P N N  10 1x 10 

32.  (Tüzép) P N N  10 A 10 

33.  (Tüzép) SZ F N 8m2 20 A 28 

34.  (18.szám) SZ N N  10 A 10 

35.  (18.szám) P N N  10 A 10 

36.  (Tegez u.) SZ N N  10 A 10 

37.  (Tegez u.) P N N  10 A 10 

38.  (Skanzen) SZ N N  10 A 10 

39.  (Skanzen) SZ F N 8m2 10 A 18 

40.  (buszford.) SZ F I 8m2 20 A 28 

41.  (Muflon u.) P N N  20 A 20 

42.  (Muflon u.) P N N  20 A 20 

43.  
(Forrás u. ) 

SZ N N  20 A 20 

 
 

       

44.  
Szentlászlói út 

(Szarvashegy) 

SZ N N  20 A 20 

45.  (Szarvashegy) SZ F N 8m2 20 A 28 

46.  (Dömörk.elág.) P N N  10 A 10 

47.  (Dömörk.elág.) P K N 6m2 10 A 16 

48.  (Laktanya ) SZ N N  10 A 10 

49.  (Laktanya ) SZ N N  10 A 10 

50.  (Kékidűlő) SZ N N  10 A 10 

51.  (Kékidűlő) SZ N N  10 A 10 

52.  (Kéki kőbánya) P K I 8m2 10 A 18 

53.  (Kéki kőbánya) SZ N N  10 A 10 

54.  (Szt.L 160) SZ N "I"  10 1x 10 
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55.  (Szt.L 160) SZ N N  10 1x 10 

56.  (Szt.L 152) SZ N N  10 1x 10 

57.  -      "    - P K N 6m2 10 1x 16 

58.  (Szt.L. 120) SZ N N  10 1x 10 

59.  -    "   _ P K N 6m2 10 1x 16 

         

         

60.  (Templom u) SZ F I 6m2 10 1x 16 

61.  (Tavasz u.) SZ N N  10 A 10 

62.  (Tavasz u.) SZ N I  10 A 10 

63.  Ljuboljevits u. SZ N N  10 1x 10 

64.  Vasvári P. u.  

(Óvoda) 

J N "I"  20 1x 20 

65.  Dunakanyar krt. 

(Pilis rádió) 

J Ü I 6m2 10 1x 16 

66.  (Bükkös híd) J Ü I 8m2  20 2x 56 

67.  (Vitéz u ) J N I  10 1x 10 

68.  Kálvária u.    

(Fűtőmű) 

J Ü I 10m2 20 1x 30 

69.  (János u.) J Ü I 10m2 20 1x 30 

70.  (Radnóti sarok) J N N  20 1x 20 

71.  Radnóti u. J Ü N 6m2 20 1x 26 

72.  Pomázi u. J Ü I 6m2 20 1x 26 

73.  Kálvária tér J N N  20 1x 20 

74.  Kálvária tér J Ü I 6m2 20 1x 26 

75.  Daru piac SZ F I 8m2 20 1x 28 

76.  
Dunakorzó  

(DMH) 

J N N  20 1x 20 

77.  (Görög u.) P N N  20 1x 20 

78.  (Rév u.) J N N  20 1x 20 

79.  (Rév u.) J N I  20 1x 20 

80.  (Ady E.u.) J N N  20 1x 20 

81.  (Sziget u.) J N N  20 1x 20 

82.  
Dömörkapu 

 Pszt.l-i elág. 

P N N  10 A 10 

83.  
Anna-völgy 

P N N  10 A 10 

84.  elág. P N N  10 A 10 

85.  elág. P N N  10 A 10 

86.  Tölgyes P N N  10 A 10 

87.  Tölgyes P N N  10 A 10 

88.  Lakások P I N 8m2 10 A 18 

89.  Forduló P N N  10 A 10 

90.         1686 
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Gyakoriság rovatban az  „A” jelentése:  alkalomszerű takarítás 

Takarítások időpontja: 

 

                                        Nap                                                 buszmegállók  

 

                                        hétfő                                                   1 - 18 jelűek 

                                        kedd                                                 67 - 81, 17, 26 - 28 jelűek 

                                        szerda                                              19 - 25, 29 - 43 jelűek 

                                        csütörtök                                          44 - 65 jelűek 

                                        péntek                                              82 - 89, 75, 76 jelűek 

 

A Bükkös part  M11 2db megálló a kézi takarítás keretében  naponta kerül takarításra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. számú melléklet 

Utcai szeméttárolók ürítése 

 
Az utcai szeméttároló ürítése az időszaktól függetlenül minden nap történik. 

utca db 

Sztaravodai út 3 

Sztaravodai út, park 3 

Szűcs József út, park 2 

Füzespark 2 

HÉV állomás 3 

Irányi Dániel út 2 

Honvéd út, park 4 

11-es főút, ÉTI 1 

11-es főút, Papírgyár 2 

11-es fő út, Bükköspatak gyalog átkelő 2 

11-es fő út, Kőtár 1 

11-es főút, Lidl 1 
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11-es főút, nagy parkoló 1 

Postás strand, casinó mögött, játszótér 7 

Kossuth út 14 

Bükkös part bal oldal 14 

Bükkös part jobb oldal 3 

11-es főút, Bükkös partig 2 

Bajcsy Zs. út 3 

Polgármesteri Hivatal 3 

Orvosi Rendelő 2 

Péter Pál Templom 2 

Jankó János út 1 

Fő tér 13 

Dumtsa Jenő út 5 

Templom + Híd 7 

11-es főút, parkoló 6 

11-es főút, buszmegálló 1 

Bükkös part jobb oldal 11-es főútig 7 

Dunakorzó, lent 7 

Dunakorzó, fent 13 

Teátrum parkoló 2 

Hajóállomás 1 

Czóbel park + kávé 6 

Ábrányi út, park 2 

Darupiac 1 

Bogdányi út 5 

Várdomb 2 

Pátriárka út 8 

Martinovits út 5 

Áprily tér 3 

11-es főút, határig 3 

Papsziget 6 

Papsziget, kerékpár út 2 

Határcsárdától Bükkös partig 7 

Bükköspatak 10 

Püspökmajor ltp. Játszótér 5 

Püspökmajor ltp. Épületek 4 

Püspökmajor ltp. Épületek 3 

Püspökmajor ltp. Épületek 3 

Püspökmajor ltp. CBA 1 

Püspökmajor ltp. Busz 10 

Kálvária park 3 

Vasúti Villasor 27. 1 

Vasúti Villasor – Attila u. 1 

Kaisers jobb és bal oldal – Árpád u. 2 

Árpád u. (Kopjafához, villanyoszlopnál) 1 

Dunakanyar krt. – Római sánc köz 1 

Római sánc – Kun u. jobb és bal oldal 2 

Acél u. sarok – Vasúti Villasor 1 

Kálvária tér jobb és bal oldal 2 

Szerb Kálvária tér 1 

Barcsay Iskola Kereszthez 1 

Barcsay Iskola bejárathoz 1 

Radnóti 15 környéke 1 

Radnóti – Harkály u. 1 

Radnóti 1. 1 

Attila u. – Dunakanyar krt. 1 
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Kovács L. u. Iskola 1 

Szentistván Biztosító elé 1 

Szentlászlói út első buszm. 1 

Szentlászlói út – Tavasz buszm. 1 

Szentlászlói út – Templom u. 1 

Szentlászlói út – Mária u. buszm. 1 

Szentlászlói út – Anna u. buszm. 1 

Szentlászlói út – Pásztor u. jobb és bal 

buszmegálló 2 

Szentlászlói út 4.sz.kmkő 1 

Sztaravodai út – Muflon u. új buszm. 1 

Skanzen 2 buszm. 2 

Sztaravodai út – Tegez u. 1 

Sztaravodai út – Bolygó u. 1 

Sztaravodai út Temető 1 

Sztaravodai út Kisposta 1 

Vasvári Óvoda elé 1 

Pismány Törökvölgyi ABC jobb és bal 2 

Barackos – Meggyfa u. 2 buszm. 2 

Meggyfa u. 1 

Barackos buszforduló 1 

Egres út 32 buszm. 1 

Pannónia telep, Bíróság buszm. 1 

11-es főút út Plus elé jobb és bal 1 

Papsziget Zöldséges jobb és bal buszm. 2 

Berkenye u. jobb buszm. 1 

Határcsárda buszm. 1 

Ady E. út – Hegyalja út buszm. 1 

Összesen 280 

 

 

 

 

5. számú melléklet – Egységárak jegyzéke 

 

 

Jogcím      Egységár 

 

Szemételhelyezés         987,7 Ft/m3 

Gépi locsolás       6.629,0 Ft/üó 

Víz      Térítés nélkül 

Kézi úttisztítás             6,0 Ft/m2 

Gépi seprés              4,8 Ft/m2 

Multicar       4.966,2 Ft/üó 

Mercedes gyűjtő gépjármű     8.191,4 Ft/üó 

Scania gyűjtő gépjármű   14.273,6 Ft/üó 

IFA gyűjtő gépjármű      5.713,9 Ft/üó 

IFA billencs gépjármű     5.713,9 Ft/üó 

MTZ munkagép      3.381,5 Ft/üó 

Szeméttárolók ürítése         133,9 Ft/db 
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Rakodómunkás      1.794,0 Ft/ó 

Rakodómunkás munkaszüneti napon    3.588,0 Ft/ó 

Sarazás     26.315,3 Ft/km 

Sarazás kockakő burkolaton   34.216,6 Ft/km 

Rakodógép       6.205,0 Ft/üó 

Buszváró takarítása         265,6 Ft/db 

 

 

Munkaszüneti napon a gépüzemóra pótdíj + 10%. Az egységárak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. számú melléklet (1/2 lap) 

 

Kézi szóróanyag kihelyezésének helyszínei 
 

 

Műanyag szóróanyag-tárolókban: 
 

Görög utca - Futó utca 

Bükkös part - piaci fahíd baloldal-jobb oldal 

Bükkös part egészségház jobb oldal 

Kossuth L. utca- Paprikabíró utca 

HEV-aluljáró mindkét oldal 

Kanonok utca - Baj csy-Zsilinszky utca 

Móricz Gimnázium 

Polgármesteri Hivatal udvar 

Városház tér - Rákóczi utca 

Pásztor utca - Szentlászlói út 

Széchenyi tér sorházak és virágbolt elé 

Művész tér - Bornemissza utca 

Fehérvíz utca - Radnóti Miklós utc 

 

 

Műanyag szóróanyag-tárolóban, vagy bélelt zsákban: 
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Dunakanyar krt. - Bölcsödé köz 

Vörösmarty utca - Céh utca 

Templomdomb lépcső utca - 

Pismány utca 

Alkotmány utca - Templomdomb 

sarok 

Szegedi utca eleje, vége 

Lakótelepi lépcsők 

Völgy utca fordulóhoz 

Berek utca - Csóka utca Berek 

utca - Szirom utca Berek utca 

- Hajnal utca Berek utca - Bég 

utca 

Bérc utca 

Akácfa utca 

Búzavirág utca fent, lent Fogoly utca - 

Egres utca Fogoly utca - 

Vörösgyűrű utca 

Vörösgyűrű utca -

Páfrány utca 

Pálma utca fent és 

lent Tegez utca - 

Szajkó utca 

Pismány utca - Inda utca - Napos 

sétány Pismány utca -Kilátó utca - 

Napos sétány Cseresznyés utca - 

Kökény utca - Boróka 
 

Puskin 
utca -
Kálvária 
tér Tegez 
utca lef-
hoz 
 

Fürj utca lent és fent 

Balázs Árpád utca lent és fent és Körte 

utcánál Jobbágy utca - Frangepán utca 

Barackvirág utca - Híd utca -

Csalogány u 

Várkonyi utca, Akácfa sarok 
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 6. számú melléklet (2/2 lap) 
 

 

              Szajkó utca fent    

Táltos utca - 

Tegez utca 

 

 

 

Táltos utca - Csíz utca  

Mária utca fent és lent 
 

 

 

Berkenye utca elágazásnál Kakukk utca - Berkenye utca Kakukk utca 

- Csősz utca 

Kakukk utca - Fecske utca, Gesztenye u, Fűzfa utca 
Fecske utca - Ady E. utca 

Berkenye utca - Meredek utca 

Berkenye utca - Magas utca 

Berkenye utca - Szilfa utca 

Áfonya utca belső elágazás 

Festő utca 

Bánáti utca - Boromissza utca, Művész téri sétaút felsőrész Zrínyi utca 
 

további helyszínek Önkormányzati megrendelések alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 7.sz. melléklet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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8.sz. melléklet 

Belváros alkalomszerű takarítása 

 

 

Az alábbi utcákat műszaki lehetőségek szerint gépi illetve kézi úttisztítással takarítjuk. 

 

I. körzet 

 

Kertész u., Hajós u., Kisfaludy u., Fürdő u., Lövész u., Petőfi u., Ulcisia köz, Paprikabíró u., 

Sánc köz, Mátyás király u.  

 

II. körzet 

 

Kert u., Alsó Duna köz, Batthyányi u., Kucsera u., Kör u., Janicsár u., Tiszteletes u., Céh u., 

Rakodczay u., Vörösmarty u., Arany J. u., Rákóczi u., Várdomb u., Váralja u. Bogdányi u., 

Kígyó u., Alkotmány u., Gőzhajó u., Hunyadi u., Pásztor köz, Dobozi u., Kölcsey u., 

Martinovits u.  

 

III. körzet 

 

Arzén u., Püspöksor, Stéger F.u., Hold u., Temető u., Dodola u., Iskola u., Kmetty tér, Kassai 

u., Zrínyi u., Bartók B. u., Angyal u., Borpince u., Alsóhegy u., Felsőhegy u., Szerb u., 

Malom u., Munkácsy u., Tinódi u., Bem u., Halász u., Dunaár u. 

 

IV. körzet 

 

Rév u., Dézsma u., Darupiac, Csillag u., Csillag köz, Egresi út, Mandula u., Mogyoró u., 

Ábrányi u., Barackos köz, Ady E. u., Sziget u., Czóbel sétány 

 

V. körzet 

 

Püspökmajori ltp. és a Vasvári ltp. 

 

Hamvas B. út, Fehérvíz út, Károly út, Kondor B. út, Pomázi út, Radnóti út, Kálvária út, 

Széchenyi tér 

 

Vasvári P. út, Templom út, Deák F. út 

 

 

 

 

Trenka István képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 16 fő.  

 

12.  Előterjesztés a ProSzentendre Kft. Tulajdonosi Bizottság határozatainak 

megerősítéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

javaslatokat:  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1746   Száma: 10.02.11/12/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 19:01  

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 - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

Radványi G. Levente Távol - 

Trenka István Távol - 

 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

49/2010. (II. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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1. dönt arról, hogy a KMOP-2008-4.3.2 kódjelű „Emelt szintű járó beteg szakellátó 

központ kialakítása Szentendrén” projekt kapcsán a projektmenedzsment tagokat 

(külső szakmai tagokat) megbízási jogviszonyban a Pro Szentendre Kft. 

foglalkoztassa, 

3. a már megkötött Támogatási Szerződés alapján a Pro Szentendre Kft. projektre 

vonatkozó Megbízási Szerződését 40 millió forint értékben maximálja. 

4. elfogadja a PRO Szentendre Kft-vel kötendő megbízási szerződést (menedzselés díjai) 

a határozat melléklete szerinti tartalommal és felkéri a Polgármestert a szerződés 

megkötésére, és az egyéb jognyilatkozatok megtételére, 

5. felkéri a Pro Szentendre Kft-t és a Polgármestert, hogy haladéktalanul kezdjék meg a 

projekt Támogatási Szerződésének módosítását. 

6. utasítja a társaságot, hogy a 451/2009. (XII.17.) Kt. sz. határozat alapján a projekt 

építési közbeszerzési eljárását kezdje meg, amint a Támogató Szervezet a kész kiviteli 

tervek alapján ehhez hozzájárul. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

(menedzselés díjai) 

amely létrejött 

egyrészről  

 

a Szentendre Város Önkormányzata 

Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

Képviseli: Dr. Dietz Ferenc polgármester 

Adószám: 15395364-2-13 

mint megbízó – a továbbiakban Megbízó –, 

 

másrészről  

 

a Pro Szentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság  

Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

Képviseli: Bornemisza Miklós ügyvezető 

Adószám: 14121559-2-13 

mint megbízott – a továbbiakban Megbízott – 

 

 

között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 

 

I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK: 

 

Megbízó a(z) 57/2008 (I.22.) Kt.sz. testületi határozatban,valamint a 2009. március 27-én 

aláírt Támogatási Szerződésben megfogalmazott (megvalósítási időszak kezdő időpontja: 
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2009. február 12.) A kistérségi járó beteg szakellátás fejlesztése a Közép-

magyarországi régióban projekt ügyében ezennel megbízza Megbízottat az alábbi 

feladatok végrehajtására: 

 

1. Feladatok: 

 

- a kistérségi járóbeteg szakellátás rendszer pályázatnak megfelelő tervezésének 

megszervezése; 

- a pályázat igény szerinti közbeszerzéseinek lebonyolíttatása a pályázati költségek 

terhére; 

- közreműködés a kivitelezők közbeszerzési eljárásaiban; 

- a kivitelezés igény szerinti menedzselése; 

- a projekt átadás-átvételi eljárásáig történő menedzselése; 

- a projekt műszaki-, pénzügyi elszámolásának monitoringja; 

- a menedzsment szakmai állományának foglalkoztatása; 

- kapcsolattartás a téma pályázatírójával. 

 

2. Díjazás: 

 

- A felek között 2008. március 26-án létrejött „keretszerződés”, valamint a Támogatási 

Szerződésben rögzített támogatási összeg alapján a Megbízott megbízási díja az 1. 

pontban leírtak elvégzésére bruttó 40.000.000 Ft, azaz bruttó negyvenmillió forint, 

amely összeg azonban nem lehet több, mint a pályázat alapján megítélt és a Megbízó 

által aláírt támogatási szerződésben szereplő és elszámolható nettó támogatási összeg 

6%-a (max. bruttó 40 millió Ft összegben), amely így már tartalmazza az Áfa-t is. 

 

- Megbízó a megbízási díjat a Megbízott által kiállított számla alapján – készpénzben, 

vagy átutalással – fizeti Megbízott részére a projekt elszámolási ütemezésének 

megfelelően, a feladat végrehajtását igazoló, a Megbízó által aláírt teljesítési igazolás 

alapján és a projekt során aktuálisan lehívott és kifizetett támogatási összeg jóváírását 

követően. 

 

3. Beszámoló: 

 

- Megbízott köteles a feladatok elvégzését követően a Kft. alapítója felé írásbeli 

beszámolót készíteni, amely tartalmazza a feladat pénzügyi, műszaki beszámolóját. 

 

4. Felek jogai és kötelezettségei: 

 

- Megbízott feladatvégzése során a Megbízó utasításai szerint köteles eljárni. Megbízott 

a megbízás teljesítése során legjobb tudása szerint, a tőle elvárható gondossággal, 

megfelelő szakmai színvonalon, a Megbízó érdekeinek messzemenő figyelembe 

vételével jár el. 

 

5. A megbízás megszüntetése: 

 

- Jelen szerződés a megbízás teljesítése után, Megbízó által aláírt teljesítési igazolás 

alapján szűnik meg. 
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- Bármely, olyan adatközlés, mely a Megbízó hozzájárulása nélkül kerül harmadik 

személy tudomására, az rendkívüli felmondásra okot adó körülménynek minősül. 

Amennyiben a felek között a jelen szerződésből származó jogviszony megszűnik, a 

Megbízott további teljes titoktartásra köteles.  

 

- Jelen szerződést bármelyik fél 30 napos határidővel, írásban felmondhatja. 

 

- Felek megállapodnak abban, hogy a jelen jogviszony megszűntetését megelőzően 

Megbízott az aktuális részszolgáltatás utáni arányos díjazásra tarthat igényt. 

 

- Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely okból 

megszűnik, azonban Megbízott eljárásának eredményeként a Megbízó utóbb 

szerződést köt, úgy a Megbízott jogosult a 2. pont szerinti díjra. 

 

6. Egyebek: 

 

- megbízott jogosult - feladat ellátására szükség szerint - alvállalkozó igénybevételére; 

 

- felek a közöttük felmerülő jogvitákat elsősorban egyeztetéssel kötelesek megoldani, 

jogvita esetén kikötik a Pest  Megyei Bíróság illetékességét; 

 

- jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. 

 

Szerződő felek, jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írják alá. 

 

Szentendre, 2010. február 

 

 

 

 

Pro Szentendre Kft. 

Megbízott 

Szentendre Város Önkormányzata 

Megbízó 

 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

50/2010. (II. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

1. elindítja a közbeszerzési eljárást az alábbi témakörben: "Szentendre belvárosának 

innovatív, funkcióbővítő rehabilitációjához tartozó nyilvánosság biztosítása és 

Szentendre városmarketing stratégiájának megvalósításához szükséges folyamatos 

pr kommunikációs feladatok ellátása", 
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2. felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot és a Közbeszerzési Bizottságot a 

közbeszerzési eljárások során a döntéshozatalra a közbeszerzési szabályzat szerint, 

3. úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás költségeit "Szentendre belvárosának 

innovatív, funkcióbővítő rehabilitációjához tartozó nyilvánosság biztosítása esetén 

a pályázatban betervezett 32 millió forint keretösszeg erejéig; a „Szentendre 

városmarketing stratégiájának megvalósításához szükséges folyamatos pr 

kommunikációs feladatok ellátása". esetén pedig 6 millió forint keretösszeg erejéig 

a 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, egyéb szolgáltatások 

szakfeladat terhére biztosítja. 

4. felkéri a Polgármestert a szerződések megkötésére, és az egyéb jognyilatkozatok 

megtételére.  

 

Felelős: Polgármester 

     Határidő: azonnal 

 

 

 

13.  Előterjesztés támogatási összeg egy részének ProSzentendre Kft. részére történő 

átutalásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdezi, hogy a csapadék belefolyik-e az árkokba? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: korábban már jelezték, hogy csak az utak elkészülte után lesz 

az egész tökéletes.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: amíg az utak elkészülnek, ideiglenes megoldással lehetne-e orvosolni 

a problémát, hiszen a víz nem folyik az árkokba. Az utak elkészültéhez kellene a teljesítést is 

kötni, hiszen a teljesítés csak részben valósult meg.  

 

 

 

Trenka István képviselő visszatér az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 17 fő.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tudták, hogy csak a burkolattal együtt fog a rendszer 

működni, de arra nincs pályázati forrás. Megadja a szót a Városüzemeltetési referensnek.  

 

Virágh János városüzemeltetési referens: beszámol arról, hogy a csatorna elkészülte után a 

kivitelező az utakat rendbe rakta – sarat eltakarították, kőszórást végeztek, végrehajtották a 

profilozást, hogy a csapadékvíz az árkokba folyjon. Szerződésben foglaltak szerint a téli 

időszak után bejárást tartanak, hogy felmérjék azokat a problémákat, amelyeket garanciálisan 

ki kell javítani.  

 

Dicső Zoltán képviselő: tájékoztatást ad arról, hogy végig figyelemmel kísérte a kivitelezést. 

Az építők mindent megtettek, hogy a víz az árkokba folyjon – a földutakat legyalulták, ahol 

kellett hengereltek. Működik a rendszer.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: ezek szerint nincs szükség ideiglenes intézkedésekre? A 

hóolvadás után rendben lesz minden?  

 

Dicső Zoltán képviselő: rendben lesz minden. Maradt még pénz, amelyből a tavaszi bejárás 

után elvégzik a szükséges munkákat.  

 

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

 

Virágh János városüzemeltetési referens: elmondja, hogy nem csak szikkasztó árkokról van 

szó, hanem ez egy egymással összekötött rendszer. Nem lesz olyan állapot, mint eddig volt.  

 

Kun Csaba alpolgármester: a határozati javaslatban szereplő összeg csak a működési tartalék 

terhére számolható el, ezért módosító javaslata, hogy a költségvetés módosításáról 

Polgármester úr gondoskodjon.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a módosító javaslatot.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: Dicső képviselő úr azt mondta, hogy maradt még pénz, amiből a 

javításokat el lehet végezni. Most az derült ki, hogy nincs pénz, ezért a működési tartalék 

terhére lehet kifizetni a kb. 3 MFt-os összeget. Nem érti.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Dicső úr arra gondolhatott, hogy az összeg egy részének a 

kiegyenlítése még nem történt meg. Viszont abból a részből nem lehet a sikerdíjat kifizetni.  

 

Dicső Zoltán képviselő: a beruházási költségből maradt tartalék az egyéb munkákra.  

 

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

határozati javaslatot:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1747   Száma: 10.02.11/13/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 19:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 88.24 83.32 

Nem 1 5.88 5.56 

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: 
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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 - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

51/2010. (II. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a 426/2009. KT. sz. határozat 1. pontja alapján a KMOP-3.3.1/B-2008-0021 

azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan („Pannónia csapadékvíz elvezetés” projekt 

végelszámolása), a támogatás Önkormányzat részére történő folyósítását követő 15 

napon belül, a folyósított támogatás 1,5%-át ( várhatóan bruttó 3.224.845 Ft, azaz 

hárommillió-kettőszázhuszonnégyezer-nyolcszáznegyvenöt forint) a Pro Szentendre 

Kft. részére, számla ellenében átutalja; 

 

2. a forrást a költségvetés működési tartalék terhére biztosítja; 

 

3. felhatalmazza a Polgármestert a Pro Szentendre Kft. által benyújtott Teljesítési 

igazolás aláírására, valamint a számla kifizetésének engedélyezésére. 

 

 

Felelős: Polgármester 

 Határidő: a támogatás folyósítását követő 15 napon belül 
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14.  Előterjesztés a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 kódjelű „Szentendre belvárosának 

innovatív funkcióbővítő rehabilitációja” pályázati támogatással készülő köztéri 

rehabilitációs munkákhoz kapcsolódó kortárs köztéri alkotás létesítéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: elmondja, hogy előző nap egyeztetést folytattak a ProSzentendre 

Ügyvezetőjével, amelynek alapján a határozati javaslat „B” változatát módosították. Ez 

szerint a 3. és az 5. pont törlésre kerül, mert a ProSzentendrével van érvényes szerződés, és a 

Polgármester urat sem kell a szerződés aláírására felhatalmazni. Az új 3. pont a következő: 

„felkéri a Pro Szentendre Kft.-t, hogy: 

a. az „Ártépítés” első elemeként az ideiglenes képzőművészeti alkotások 

megvalósítását célzó pályázatot, valamint az - építkezés befejezésekor 

elbontásra kerülő - ideiglenes művek létrehozását biztosító 2,5 mFt bruttó 

költséget a Belvárosi rehabilitáció költségeinek terhére biztosítsa a 

határozat mellékletét képező nyilatkozat szerint. 

b. az „Ártépítés” második elemeként megvalósítandó végleges 

képzőművészeti alkotás létrehozásához szükséges költségkeretet próbálja 

meg külső források bevonásával biztosítani és a forrás megléte esetén 

terjessze a pályázati kiírást a Képviselő-testület elé újabb döntés 

meghozatala céljából.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a bizottságok a „B” változatot javasolták. Elmondja, hogy 

látta az anyagot és nagyon jónak tartja. Fontos, hogy a zsűribe a beruházó képviselője és a 

Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke is részt vegyen.  

 

 

Radványi G. Levente képviselő visszatér az ülésterembe, Trenka István képviselő távozik az 

ülésteremből. Jelenlévő képviselők száma 17 fő.  

 

 

Zakar Ágnes képviselő: ügyrendben 5 perc szünetet kér a szavazás előtt, amíg Farkas Ádám 

úr – a Művészeti Tanács elnöke – megérkezik.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a szünetre vonatkozó ügyrendi javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1748   Száma: 10.02.11/14/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 19:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  
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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 - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Trenka István Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület támogatja, hogy szavazás előtt szünetet 

tartsanak.  

 

Magyar Judit képviselő: a 3. pont b) részében a „…próbálja meg…” szót javasolja kivenni, 

tehát „külső források bevonásával biztosítsa” legyen a szöveg.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot. Megadja a szót a vendégnek.  

 

Vinkler Zsuzsa: a zsűrivel kapcsolatban kérdést tesz fel.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszol a kérdésre.  

 

Vinkler Zsuzsa: tájékoztat, hogy a kivitelezővel előzetes bejárást tartanak.  

 

Tolonics Gyula képviselő: javasolja, hogy az ott dolgozók közül is delegáljanak egy személyt 

a zsűribe aki – Valentin úr javaslatára – Reisz Anna legyen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jónak tartja az ötletet. 
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Fülöp Zsolt képviselő: véleménye szerint a beruházót – szavazati joggal – a bizottságba nincs 

értelme beválasztani, csak tárgyalási joggal ruházná fel.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elfogadja a javaslatot azzal, hogy minden alkalommal hívják 

meg őt is a tárgyalásokra,  hogy folyamatosan tájékozódjon az elfogadott javaslatokról.  

 

Zakar Ágnes képviselő: beszámol a bizottsági ülésen látott prezentációról. Elmondja, hogy a 

zsűriben nagyon szívesen részt vesz, ahova még javasolja Csíkszentmihályi Róbertet. Miután 

megérkezett Farkas Ádám, megkérdezi véleményét az előterjesztésről.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Farkas Ádámnak.  

 

Farkas Ádám Művészeti Tanács elnöke: az ideiglenes alkotás – mint műfaj – annyira 

speciális, hogy emiatt nem szükséges a hagyományos értelemben vett szobrászművész is tagja 

legyen a zsűrinek. Sugár János – aki a zsűriben van – az egyetemen tanít, ért a szobrász 

szakmához. A kezdeményezés arról szól, hogy olyan alkotásokat hozzanak létre, amelyek az 

építkezés ideje alatt érdekes, tanulságos, vagy éppen mulatságos kommunikációt hoznak létre 

az ott járókkal. Véleménye szerint a jelenlegi zsűrire nyugodtan rábízhatják a döntést ezeknél 

az ideiglenes alkotásoknál.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: miután műfaji megkötés nincs, javasolja még, hogy a zene és 

az ének fogalma is szerepeljen. Farkas Ádám úrtól kérdezi, hogy részt venne-e ebben az 

ideiglenes zsűriben? 

 

Farkas Ádám Művészeti Tanács elnöke: konzultációs alapon igen, de a bírálatban nem kíván 

részt venni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: így két tanácskozási joggal rendelkező zsűritag van, ezzel 

kéri a pályázat kiegészítését.  

 

Szegő András képviselő: provizórikus alkotásokról lévén szó, amelyek elbírálásukhoz 

véleménye szerint felesleges nagy létszámú zsűrit létrehozni.  

 

Tolonics Gyula képviselő: nagyon jónak tartja ezeknek az alkotásoknak a kihelyezését. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szerinte is plusz látványossága lesz a városnak.  

 

Vendég: a lakók képviseletét a zsűriben nem tartja szükségesnek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése Tolonics képviselő úrhoz, hogy ragaszkodik-e 

javaslatához?  

 

Tolonics Gyula képviselő: szeretné, ha maradna a lakók képviselője.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot. Miután Farkas Ádám úr közben 

megérkezett és elmondta véleményét, nem szükséges a szünet. Egyéb kérdés, észrevétel nem 

lévén, szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1749   Száma: 10.02.11/14/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 19:30  

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 - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Trenka István Távol - 

 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2010. (II. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 
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1. a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 kódjelű „Szentendre belvárosának innovatív, 

funkcióbővítő rehabilitációja” keretén belül az „Ártépítés” című kortárs művészeti 

projektet meg kívánja valósítani. 

2. a kortárs képzőművészeti alkotások létrehozásához felkéri a Pro Szentendre Kft.-t, 

hogy a képzőművészeti projekt menedzsmentjét – kuratórium és tanácskozási joggal 

rendelkezők  bevonásával - lássa el. 

3. felkéri a Pro Szentendre Kft.-t, hogy: 

a. az „Ártépítés” első elemeként az ideiglenes képzőművészeti alkotások 

megvalósítását célzó pályázatot, valamint az – építkezés befejezésekor elbontásra 

kerülő – ideiglenes művek létrehozását biztosító 2,5 M Ft bruttó költséget a Belvárosi 

rehabilitáció költségeinek terhére biztosítsa a határozat mellékletét képező nyilatkozat 

szerint. 

b. az „Ártépítés” második elemeként megvalósítandó végleges képzőművészeti alkotás 

létrehozásához szükséges költségkeretet külső források bevonásával biztosítsa és a 

forrás megléte esetén terjessze a pályázati kiírást a Képviselő-testület elé újabb döntés 

meghozatala céljából. 

4. felkéri a Polgármestert a szerződések megkötésére, és az egyéb jognyilatkozatok 

megtételére.  

Felelős:  

1.,3.,4. pont: Polgármester 

2. pont: PRO Szentendre Kft. Ügyvezetője 

Határidő: azonnal 
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1. sz. melléklet 

Ártépítés  

Pályázati felhívás végleges public art művek létrehozására 

Szentendre belvárosában 

 

A pályázat tárgya: kültéri műalkotás megalkotása. 

Helyszíne: Szentendre város belvárosi rehabilitációval érintett közterülete. 

 

A mű létrehozásához rendelkezésre álló maximális összeg bruttó 10 500 000,- Ft, azaz 

Tízmillió-ötszázezer Forint. 

 

A pályázaton az a természetes személy, vagy személyek csoportja (a pályamű szerzője) vehet 

részt, aki / amely vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és a pályázati 

kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

A pályázat benyújtása regisztrációs díjhoz kötött, melynek összege pályaművenként bruttó 

10.000 Forint. 

A pályázatok beérkezési határideje: 2010. 03. 22. 16:00 óra 

A pályázati kiírás elérhető és további információ kapható a www.szentendre.hu honlapon, valamint a 

pályázatot lebonyolító Pro Szentendre Kft-nél, munkanapokon 9-15 óra között a 06-

26/…………..információs telefonszámon. Cím: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18. II. em. ….ajtó. 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

1. A pályázat száma:  

 

2. A pályázat kiírója: 

Szentendre Város Önkormányzata megbízásából a Pro Szentendre Kft. 

2000 Szentendre, Dunakorzó 18. II. em. … ajtó 

 

3. A pályázati program és finanszírozási forrása: 

Az OKM iránymutatása mellett, civil kezdeményezésre Szentendre Város Önkormányzata, 

mint a KMOP-2007-5.2.1/B EU finanszírozású pályázat nyertese vállalták, hogy a magántőke 

segítségével  a belvárosi rehabilitáció közterületek felújítására szánt költségének cca. 1%-át - 

azaz közel 10,5 MFt-ot - a megújuló közterületek részét képező új, kortárs képző- és 

iparművészeti alkotások létrehozására fordítják, ezzel jelentősen emelve a felújított 

közterületek esztétikai színvonalát. 

 

4. A pályázat tárgya: 

Kültéri műalkotás létrehozása a Szentendre Város rehabilitációs akcióterületére az alábbiak 

szerint: 

Konceptuális köztéri műalkotás/kompozíció megalkotása a közterületre oly módon, hogy az 

szervesen illeszkedjen – épüljön be a tervezett közterület felújításba. A város számára fontos a 
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mű „társadalmasítása”, azaz a városlakók, mint közösség minél szélesebb körű bevonása az 

alkotó folyamatba. A műalkotás műfaji megkötés nélkül lehet térstruktúra is, a 

mű/kompozíció anyaga tetszőleges, de a kültéri elhelyezésre és időtállóságra, valamint a 

rongálások kivédésére tekintettel kell lenni. Magassága és alaprajzi mérete nincs korlátozva, 

de figyelemmel kell lenni a belváros műemléki környezetére. A pályázatban a műalkotás 

esetleg szükséges megvilágítására is tekintettel kell lenni, a világítás kiépítés költségét 

szerepeltetni kell a költségvetésben, nyertesség esetén terveit a közterület felújításának 

tervezőivel, valamint a KÖH területi referensével jóvá kell hagyatni. 

 

Műszaki követelmények: 

A helyszínre betervezett külső burkolat nem terhelhető.  

A pályázónak számolnia kell a közterület-foglalással kapcsolatos költségekkel. A nyertes 

pályamű megvalósításakor és kivitelezésekor műszaki szakember bevonása szükséges, 

melynek költségét a pályázati költségvetésben szerepeltetni kell. 

A szobor felállításához önkormányzati engedély szükséges, melyet a nyertes pályázónak kell 

megszereznie. 

 

4.1. További adatok a közterületről: 

Felelős tervezők: 

Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. Tervező Csoport (2000 Szentendre, Városház tér 3. tel: 

(06-26……………………..) 

Vezető tervező: Szuromi Imre építész 

tervezők: Kocsis Gáspár építész, Kertesy Bálint építész 

 

A képzőművészeti alkotás helyszíne: 

A létesítmény tervdokumentációjából a műtárgy megalkotásához szükséges tervrajz 

mellékletként a pályázati honlapról (www.szentendre.hu/kepzomuveszetipalyazat) letölthető:  

1. melléklet: helyszínrajzok 

2. melléklet: a helyszín fotója 1. 

3. melléklet: a helyszín fotója 2. 

4. melléklet: a helyszín fotója 3. 

5. melléklet: a helyszín fotója 4. 

6. melléklet: a helyszín fotója 5. 

7. melléklet: rétegrend 

8. melléklet: a pályázó adatait tartalmazó űrlap, melyet zárt borítékban kell a beadandó 

pályaműhöz csatolni 

 

5. A pályázat jellege, formája: 

a) A pályázat jellege: nyílt, egyfordulós 

b) A pályázat benyújtási formája: titkos 

c) A pályázat lebonyolítása a jelen pályázati kiírás előírásai szerint történik 

d) A pályázat nyelve: magyar 

6. A műalkotás létrehozására és elhelyezésére rendelkezésre álló legnagyobb 

összeg: bruttó 10 500 000 Forint 

A pályázónak oly módon kell a költségvetést elkészítenie, hogy a nyertes pályamű 

megvalósítása esetén sem a megbízónak, sem pedig harmadik személynek kára vagy 

többletköltsége nem keletkezhet, és az esetleges kártalanítás lehetősége biztosítva legyen a 

nyertes pályázat költségvetési tartalékának terhére (lásd pályázati kiírás 10.1.5. pontja). 

 

7. A pályázaton való részvétel feltételei: 
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7.1. A pályázat résztvevője az a büntetlen előéletű természetes személy, vagy személyek 

csoportja (a pályamű szerzője) lehet, aki/amely 

a) a jelen kiírásban meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik, 

b) azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek 

elfogadta, 

c) a regisztrációs díjat befizette, 

d) vele szemben nem áll fenn kizáró ok. 

7.2. Egy regisztrációval egy pályamű adható be. 

 

8. A pályázatból való kizárás esetei: 

8.1. A Művészeti Zsűri 

a) a pályázatból a küldemény felbontása nélkül kizárja a beérkezési határidő után érkezett 

pályaművet, 

b) kizárja a pályázati kiírásban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket nem teljesítő 

pályaművet, 

c) kizárhatja a bírálatból a kötelező formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos 

pályaművet. 

8.2. Kizáró ok továbbá a zsűri döntésének befolyásolására irányuló bárminemű kísérlet. 

 

9. A pályázat regisztrációs díja beadott pályaművenként 

9.1. A regisztrációs díj pályázatonként bruttó 10.000,- (Tízezer) forint.  

9.2. A befizetés módja: átutalással a Pro Szentendre Kft. ……………….. számon a 

……………. Banknál vezetett bankszámlájára. 

A Közlemények rovatba beírandó: „Ártépítés regisztrációs díj”. 

9.3. A pályamű beadásának feltétele a regisztrációs díj befizetését igazoló postai befizetési 

csekk, vagy bank által érvényesített befizetési vagy átutalási megbízás. 

 

10. A beadandó pályázati anyag tartalma 

10.1. Adatszolgáltatás – számító- vagy írógéppel kitöltött, a megfelelő helyeken eredeti 

aláírással ellátott pályázati formanyomtatvány oldalszámozva és fűzve egy példányban: 

10.1. Pályázati tervdokumentáció egy példányban: 

10.1.1. A pályázati terv rövid leírása; 

10.1.2. A pályázati terv költségösszesítése; 

10.1.3. A pályázati terv megvalósításának időkerete; 

10.1.4. A pályázati terv megvalósításának ütemezése; 

10.1.5. A pályázati terv megvalósításának költségvetése [A költségvetés 5 % általános 

biztosítékul szolgáló tartalékot kell tartalmazzon, lásd. Pályázati Formanyomtatvány 3.5. 

pont: A pályázat költségvetése 9. sor]; 

10.1.6. A megvalósítás egyéb, illetve különleges feltételei [szükség esetén]; 

10.1.7. A mű fenntartásának várható költségei (állagmegőrzés, működtetés, stb.) [szükség 

esetén]; 

10.1.8. Vizuális terv: 1 db A3 méretű tabló tetszőleges technikai kidolgozással; 

10.1.9. Látványterv, a környezetbe illeszkedés bemutatásával: 1 db A3 méretű tabló 

tetszőleges technikai kidolgozással; 

10.1.10. M=1:25 arányú műszaki rajz, ha a pályamű jellegéből következően az szükséges: 1 

db A3 méretű tabló; 

10.1.11. Műleírás: 1 db A3 méretű tabló, melyen kép is elhelyezhető; 

10.1.12. Makettfotók: bármelyik tablón tetszőlegesen elhelyezve; 

10.1.13. 1 db CD a terv és a makett képanyagával (jpg vagy pdf kiterjesztésű fájlokkal), 

valamint a műleírással (doc. kiterjesztésű dokumentumként); 
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10.2. A pályázó személyes adatai és nyilatkozatai zárt borítékban: 

10.2.1. Pályázati formanyomtatvány fedlap; 

10.2.2. Pályázati adatlap; 

10.2.3. A pályázó rövid bemutatása; 

10.2.4. Csoportos pályázók nyilatkozata [csak csoportosan beadott pályázat esetén]; 

10.2.5. Szerzőségi és adatkezelési nyilatkozat; 

10.2.6. Nyilvánossági nyilatkozat; 

10.2.7. Megvalósítási és számlaképességi nyilatkozat. 

10.2.8. Referenciák listája, portfólió, max. 10 db A4 méretű lapon, vagy 1 db nyomdai 

késztermék formájában [nem kötelező]. 

 

11. Hiánypótlásra lehetőség nincs. 

 

12. A kiválasztás módja: 

12.1. Jogosultsági és formai értékelés: a Művészeti Zsűri ellenőrzése mellett a pályázat 

lebonyolítója. 

12.2. Szakmai bírálat: Művészeti Zsűri. Amennyiben a zsűri eredményesnek ítéli a pályázatot, 

egy nyertest választ a beadott pályaművek közül. A nyertes pályamű költségvetésének teljes 

vagy részleges elfogadásáról a zsűri külön dönt. A zsűri döntése ellen fellebbezésnek helye 

nincs. 

12.3. Szerződéskötés: A nyertes pályamű szerzője közvetlenül a befektetővel köt szerződést a 

pályamű megvalósítására. 

 

13. A bírálat fontosabb szempontjai: 

13.1. Reális kivitelezhetőség; 

13.2. A mű „társadalmasításának” módja és mértéke 

13.3. Műszaki feltételeknek való szigorú megfelelés; 

13.4. Összhang az építészeti és műemléki környezettel; 

13.5. Alacsony karbantartási és működtetési költségek; 

13.6. A zsűri a pályázat elbírálásakor figyelembe veszi a mellékelt referenciákat. 

 

14. A Művészeti Zsűri 

14.1. tagjai: 

Mélyi József művészettörténész, Szentendre 

Vincze Ottó képzőművész, Vajda Lajos Stúdió elnöke, Szentendre 

Boros Géza művészettörténész, OKM Művészeti osztályának vezetője 

Sugár János képzőművész, a Képzőművészeti Egyetem tanára 

Vargha Mihály építész, az Építészfórum alapító főszerkesztője 

Dr. Dietz Ferenc polgármester, Szentendrei Önkormányzat képviseletében 

 

14.2. meghívottak: 

Zakar Ágnes Szentendrei Önkormányzat képviseletében 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna, főépítész Szentendre 

Kocsis Gáspár, Kertesy Bálint a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. Tervező Csoport 

képviseletében 

Bornemissza Miklós a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. képviselője 

Farkas Ádám a Szentendre Művészetéért Alapítvány képviseletében 

 

14.2. titkársága: Pro Szentendre Kft. 

……………………. titkár 
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2000 Szentendre, Dunakorzó 18. II. em………. ajtó 

Tel: (06-26)  

 

15. A pályázat megjelenése 

A pályázati kiírás és a tervdokumentáció kivonatai, valamint a pályázati formanyomtatvány a 

www.szentendre.hu/kepzomuveszetipalyazat , illetve a www.epiteszforum.hu/palyazat 

honlapon érhető el. 

 

16. A pályázatok beérkezésének határideje: 2010. 03. 22. (hétfő) 16:00 óra 

A pályázóknak a pályázatokat a megadott határidőig lezárt borítékban, ajánlott levélként vagy 

futárpostával, illetve személyesen kézbesítve kell eljuttatniuk az alábbi címre. (A megjelölt 

határidő után beérkezett pályázatokat a lebonyolító a beérkezés időpontjának feljegyzésével 

átveszi, de azok nem kerülnek felbontásra.) 

Személyes kézbesítés 

2010. március. 22. (hétfő) 10:00 és 16:00 óra között. 

Cím postai, futár és személyes kézbesítés esetén egyaránt: 

Pro Szentendre Kft.  

2000 Szentendre, Dunakorzó 18. II. emelet ……..ajtó 

A borítékon szerepeljen: 

Szentendre Belvárosi Rehabilitációs Program – Kortárs Képző- és Iparművészeti Pályázat 

 

17. A pályázat elbírálásának ütemezése: 

A pályázati eredmény kihirdetésének várható ideje: 2010. március. 29. 

A pályázati eredmény kihirdetésének helye: www.szentendre.hu 

A nem nyert pályaműveket a kiíró csak akkor hozza nyilvánosságra, ha a pályamű 

szerzője ehhez nyilatkozatban – a zárt borítékba helyezve - hozzájárul. A nem nyert 

pályaművek visszakaphatók a Pro Szentendre Kft. irodáján. ………………….titkár, 2000 

Szentendre, Dunakorzó 18. II. emelet ….ajtó. Tel: (06-26) ……………..,  legkésőbb 2010. 

április 30-ig. A határidő lejárta után a vissza nem kért pályaműveket megsemmisítik. 

 

18. Pályázati tájékoztatás 

A pályázattal kapcsolatban a városi honlapon (www.szentendre.hu) a pályázati 

felhíváshoz kapcsolódó „Kérdések és válaszok“ rovatban tehet fel kérdéseket, valamint a 

pályázat lebonyolítója telefonon munkanapokon 9-15 óra között ad felvilágosítást. 

Információs telefon: 06…………………….., e-mail cím: …………………………… 

 

19. A helyszín megtekintése és a műszaki tájékoztató: 

19.1. A tervezett műtárgy helyszíne szabadon megtekinthető. 

19.2. Egyszeri nyilvános bejárás az építészek és a befektető jelenlétében: 2010. február ….. 

délelőtt 10 órakor. Találkozás: a Bükkös pataki Apor hídnál. 

19.3. A helyszín megtekintése után a befektető a leendő pályázók számára a tervező és a 

műszaki vezető részvételével tájékoztatót tart, melyen a leendő pályázókat kimerítően 

tájékoztatja a képzőművészeti alkotás létrehozásának, felállításának műszaki feltételeiről. A 

tájékoztatón jelenléti ív készül. 

E tájékoztatót követő 20 munkanapon a befektető műszaki tájékoztató szolgálatot működtet, 

melynek keretében e-mailben megválaszolja a leendő pályázók e-mailben feltett esetleges 

kérdéseit. Tájékoztató e-mail-cím: foepitesz@ph.szentendre.hu  

 

20. A pályázat lebonyolítója: 

Pro Szentendre Kft. 

http://www.szentendre.hu/kepzomuveszetipalyazat
http://www.epiteszforum.hu/palyazat
mailto:foepitesz@ph.szentendre.hu
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2000 Szentendre, Dunakorzó u. 18. II. em. 

tel/fax: (06-26)……..– információs telefon: 06-26……….. 

a pályázati honlap címe: www.szentendre.hu/palyazatok/artepites 

 

 

 

2. sz. melléklet 

Ártépítés  

Pályázati felhívás ideiglenes public art művek 

létrehozására Szentendre belvárosában 

 Szentendre város önkormányzata megbízásából a Pro Szentendre Kft országos, nyílt/titkos 

pályázatot hirdet ideiglenes public art művek megvalósítására.  A belvárosi rekonstrukcióhoz 

kapcsolódó pályázat célja, hogy az átépítés helyszínein, annak ideje alatt város a kortárs 

köztéri művészet  eszközeivel „vészelje át” ezt az időszakot, kihasználva az építkezés 

nyújtotta  átmeneti, megbontott teret.  

 A pályázat lebonyolítója a Pro Szentendre Kft.  

Cím: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18. II. em. …. ajtó 

Tel:.................................... 

e-mail cím:……………….. 

Kapcsolattartó: 

A kiíró a pályázóktól a társadalmi nyilvánosság tereihez és azok problémáihoz kötődő, 

kötetlen műfajú, lehetőleg helyspecifikus és interaktív, de minden esetben kontextusfüggő, az 

adott közösséget vagy a társadalom egészét érintő kérdéseket tematizáló műveket vár. Biztatja 

az alkotókat arra, hogy műveikbe az építkezés során használt segédeszközöket  pl.: bólya, 

korlát, palló) illetve a használandó/felhalmozódó építkezési anyagokat (kockakő ..stb.) is 

komponálják bele. 

A koncepció értékelésénél előny, ha a mű könnyen variálható, esetleg alkalmazkodni tud az 

építkezés során folyamatosan változó körülményekhez. 

A helyszín és a lehetőségek konkrétabb megismeréséhez 2010. ....-kor a pályázni kívánók 

közös bejáráson vehetnek részt a kiíróval, a közterület felújítás tervezőivel, valamint a 

közterület felújítás kivitelezőjével, ahol kérdéseket tehetnek fel. 

A 1-2 hónap időtartamig köztéren lévő public art alkotások a kortárs művészet eszközeinek 

segítségével kíséreljenek meg közérdeklődésre igényt formáló kérdéseket felvetni, a nem 

művészet-orientált közönségréteget a művek által teremtett szituációk révén elgondolkodtatni. 

Törekedjenek a párbeszéd ösztönzésére, amelynek segítségével a helyi társadalom különböző 

szegmenseit véleményformálásra, és együttgondolkodásra ösztönözhetik. Cél továbbá, hogy 

élhetőbbé tegyék az átépítés alatt lévő területet. 

Pályázati feltételek: 

A pályázat nyelve: magyar 
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Műfaji vagy technikai megkötés nincs. A public art mű lehet: akció, installáció, szobrászati 

tárgy, murális alkotás, integrált design, fényfelirat, kivetítés, performance, zene és ének, stb. 

Egy pályázó több pályatervet is benyújthat, illetve ugyanazt a pályatervet több helyszínre is 

be lehet nyújtani.  

A megvalósítás konkrét helyét/felületét minden pályázatban pontosan meg kell jelölni. A 

koncepció kidolgozásánál fontos, hogy a mű tudjon alkalmazkodni az építkezés során 

felmerülő esetleg időközben változó körülményekhez. 

Az alkotóknak tekintettel kell lenniük arra, hogy a művek nem részesülnek őrzésben, a 

közönséggel való találkozás, ill. az időjárás viszontagságainak hatásaival a szerző(k)nek a 

tervezés során számolnia kell.  

A pályázó pályázatának beadásával tudomásul veszi, hogy a mű bármiféle sérüléséért, vagy 

megsemmisüléséért sem a kiíró, sem a partnerei felelősséget nem vállalnak. Ugyanakkor az 

alkotónak arra is tekintettel kell lennie, hogy a mű az elhelyezés / felállítás, a felhasználás két 

hónapja, ill. az elbontás ideje alatt sem balesetveszélyt, sem egészségre ártalmas hatásokat 

nem okozhat. 

A pályázható összeg megvalósuló művenként maximálisan bruttó 500 000.- Ft. A teljes 

pályázati keretösszeg: bruttó 2 500 000 Ft, így összesen 5 db pályamű megvalósítására van 

lehetőség. 

A pályázatkiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy a kuratórium javaslata alapján a pályázó 

költségvetését csak módosítva fogadja el. 

A pályázat nyerteseivel a kuratórium döntése alapján a Pro Szentendre Kft. felhasználási 

szerződést köt, az elnyert összeget a művek nyilvános megjelenéséért felhasználási díjként 

fizeti ki.  A felhasználási díj kifizetése két részletben történik: az első részlet (a teljes díj 80 

%-a) a kuratóriumok döntése alapján a szerződéskötés után, 2010. ...., a második részlet (a 

teljes díj 20 %-a) a megvalósult mű átvételi zsűrije után - előre láthatóan 2010.  - kerül 

kifizetésre. 

A pályázati költségvetésnek tartalmaznia kell a mű megvalósításának, működésének és 

elbontásának minden költségét (szállítás, építés, bontás, az installáláshoz szükséges eszközök, 

szerzői díj stb.).  

A mű megvalósításának összköltségvetése az egy műre meghatározott maximális támogatási 

keretnél kisebb és nagyobb is lehet, utóbbi esetben azonban a pályázathoz csatolni kell a 

többletforrás meglétét igazoló kötelezettségvállalási nyilatkozatot is.   

A kiíró a pályázati folyamat nyilvánosságát biztosítandó a kuratóriumok döntését követően az 

összes beadott pályázat anyagát közzé teszi a www.szentendre.hu honlap pályázatok 

menüpontja alatt. 

 

A nyomtatott és digitális formában (utóbbi kizárólag CD-n vagy DVD-n) egyaránt 

beadandó pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:  

1. Koncepció - részletes műleírás  (max. 2 gépelt oldal) - (a digitális változat rtf-ben 

vagy pdf-ben) 

http://www.szentendre.hu/
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2. A helyszínrajzoknak megfelelő, bírálható léptékű vizuális terv (rajz, számítógépes 

animáció, makett, fotó stb.), amely világosan érzékelteti a tervezett munka 

elhelyezésének és működésének módját, a környezettel való kapcsolódását, léptékét. 

(Makett vagy modell csatolása esetén annak mérete az 50 x 50 x 50 cm-t nem 

haladhatja meg.) (A digitális változat: a képek jpg-ben, az esetleges videók a Windows 

Media Player által lejátszható formátumban.) 

3. Költségvetés, amely magában foglalja a terv megvalósításának, elhelyezésének, a mű 

működésének, leszerelésének és elszállításának tervezett költségeit, valamint a szerzői 

közreműködés díját. (a digitális változat rtf-ben vagy pdf-ben) 

4. A pályázó részletes szakmai életrajza (a digitális változat rtf-ben vagy pdf-ben) 

5. Névaláírás és elérhetőség (pontos postacím, telefon- és mobilszám, e-mail cím). (a 

digitális változat rtf-ben vagy pdf-ben) 

A pályázó opcionálisan javaslatot tehet public art műve befogadásának az előkészítésére a 

városi helyi média vagy egyéb eszközök felhasználásával. A program előtti egy-két hétben 

igyekszünk megnyerni az esemény számára a nyilvánosság figyelmét.  

A pályázatokat tartalmilag-esztétikailag, valamint a technikai, anyagi és biztonsági kivitelezhetőség 

szempontjából szakértői kuratórium bírálja el, amelyek a város által felkért, a kortárs művészetben 

jártas helyi szakemberekből, a public art területén elismert szakértőkből és a Lektorátus képviselőiből 

áll. 

A megvalósuló műveket kiválasztó kuratórium névsora: 

Leposa Zsóka művészettörténész, Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 

Mélyi József művészettörténész, Szentendre 

Sugár János képzőművész, a Képzőművészeti Egyetem tanára, a KMK jelenlegi vezetője 

Vincze Ottó képzőművész, a Vajda Lajos Stúdió elnöke 

Vargha Mihály építész, Építészfórum alapító főszerkesztője 

Zakar Ágnes, a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke 

A Művészeti Tanács elnöke, vagy az általa meghatalmazott  személy 

A beruházás  képviselője – tanácskozási joggal 

Reisz Anna, a lakók képviselője 

A pályázati kiírás feltételeit be nem tartó pályamunkák automatikusan kizárják magukat a 

pályázatból. 

Hiánypótlásra a pályázati beadási határidő után nincs mód. 

A művek köztéren való elhelyezéséhez / megjelenéséhez szükséges engedélyek 

megszerzésének ügyintézését a Pro Szentendre Kft./a városi önkormányzat biztosítja, továbbá 

a helyfoglalással kapcsolatos esetleges költségeket is vállalják. Az üzemeltetés esetleges 

költségei azonban a pályázott keretet terhelik, ezeket szerepeltetni kell a költségvetésben. 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy: 

1. a kuratórium javaslata alapján a pályázó költségvetését csak módosítva fogadja el 

2. a kuratóriumok döntése és a rendelkezésre álló keretek alapján a pályázatot csak a 

helyszínek egy részén rendezze meg, 
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3. a beadott pályamű a pályázó által megjelölttől eltérő helyszínen kerüljön 

megvalósításra, 

4. amennyiben a kivitelező a helyszínt/felületet/eszközöket - szándéknyilatkozatuk, ill. 

a velük kötött megállapodás ellenére - nem biztosítja, az adott területen a projekt 

megvalósításától kötelezettségek vállalása nélkül elálljon - akár az eredmények 

kihirdetése után is. 

A helyszínrajzok letölthetők a www.szentendre.hu  honlap pályázatok menüpontja alól. 

A pályaművek visszaadásáról a pályázók a beadás helyszínein kapnak tájékoztatást. 

A pályázati koncepció CD-n vagy DVD-n benyújtott digitális változatát a Magyar 

Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus archiválja, ill. az Interneten közzéteszi.  

Szerzői és felhasználói jogok: 

1. A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat. 

2. A pályázat benyújtója hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a pályázat nyilvánosságát 

biztosítandó és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban a pályaművekről 

és a megvalósult munkákról készült dokumentációt és reprodukciókat nyomtatott, 

illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználja a pályázó nevének 

feltüntetése mellett. 

 
Elérhetőség: 
A pályázattal kapcsolatos bárminemű további kérdést a …………. e-mail címen, ill. a (06-26)-

………….. telefonszámon a program szakmai koordinátorának lehet feltenni.  

 

  

2010. ……………... 

 

Pro Szentendre Kft. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ügyrendben javasolja, hogy a Teátrum parkoló 

hasznosításának tárgyában készült előterjesztés tárgyalásával folytassák az ülést. 

 

 

Benkovits György, Horváth Győző, Szalay Fruzsina és Zakar Ágnes képviselők távoznak az 

ülésteremből. Jelenlévő képviselők száma 13 fő.  

 

 

Tolonics Gyula képviselő: ügyrendben javasolja, hogy „Az Uszoda a Szentendreieké” 

program kedvezmény rendszerének elfogadásáról készült előterjesztés tárgyalását tegyék át a 

18-án megtartandó rendkívüli ülésre.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az elhangzott két javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1750   Száma: 10.02.11/14/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 19:32  

Típusa: Nyílt 

http://www.szentendre.hu/
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Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 66.66 

Nem 1 7.69 5.56 

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: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Benkovits György Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

 

15.  Előterjesztés kiegészítés a Teátrum parkoló hasznosításának tárgyában 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szakemberek véleménye szerint a jövőben azok a városok 

fognak profitálni, ahol egyetemek, kutatási központok vannak. Ezért örvendetes, hogy 

lehetőség adódik arra vonatkozóan, hogy egyetemekkel közelebbi kapcsolatot építsenek ki. 

Az első a Szent István Egyetem volt, most pedig a Corvinus Egyetemmel és a 

Képzőművészeti Egyetemmel kívánják az együttműködést kialakítani, mely a város kistérségi 

szerepét is erősítené, emellett munkahelyeket teremtenének. Ami ezzel kapcsolatban 

megoldandó, a buszparkoló elhelyezése. A bizottságok a határozati javaslat „C” változatát 

javasolták elfogadásra, amely mindkét egyetemmel való együttműködésről szól. Megadja a 

szót.  
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Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

egyetértve azzal, hogy szükség van az oktatás fejlesztésére és az oktatási intézmények 

elhelyezésére – azt kérték a Főépítész Asszonytól, hogy készítsen egy vázlattervet a területről. 

Ez alapján megállapítható, hogy a létesítmény a jelenlegi parkoló érintése nélkül is bővíthető. 

Javasolja rögzíteni, hogy addig amíg egy konszenzusosan elfogadott üzemeltethető megoldása 

nincs a buszok érkeztetésére és parkolására, addig bármilyen fejlesztéshez a Képviselő-

testület csak azzal járul hozzá, ha a buszok parkolási lehetősége nem csökken.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a jelenlegi módosító anyag azt tartalmazza, hogy a 

parkolóhelyek megtartása érdekében szükség lehet a magánterületű ingatlan megvásárlására 

útlejegyzéssel, melynek költségét az Önkormányzat nem tudja vállalni, így az a beruházni 

szándékozót terheli.  

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

ennyire nem kell megkötni a beruházó kezét, más megoldással is elvégezhető a jelenlegi 

parkolóhelyek megtartása.  

 

Zakar Ágnes Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke: a bizottság a „B” 

változatot – a Képzőművészeti Egyetemmel történő együttműködést szorgalmazza.  

 

Benkovits György képviselő: egyetértve az előzőekben elhangzottal, az ehhez kapcsolódó 

érveit ismerteti. Az egyik, hogy a terület telekszomszédja a Régi Művésztelep, amely az 

intézmény működéséből adódóan integráltan tudna működni. A másik, hogy a városban sokan 

vannak, akik tanítani tudnának az intézményben, amely segítene megújítani azt a szellemet, 

amely ráfér a városra. Véleménye szerint az lenne a legjobb megoldás, ha az egész épület 

kialakításához kikérnék az itt alkotó, dolgozó művészek ötleteit is. A Képzőművészeti 

Egyetem jobban kvadrál a városhoz, ennek kapcsán nagyobb lehetőség van források 

megszerzésére.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: véleménye szerint mindkét egyetemmel alá kellene írni a 

szándéknyilatkozatot, hiszen mindkét intézmény számára tudnak helyet biztosítani. Nem 

komplett egyetem jönne ki, hanem csak képzések, melyek egymás mellett is tudnak működni.  

 

Szegő András képviselő: a város életére nagyon jó hatással lenne egy felsőoktatási intézmény 

működése. Nem lenne kihalt a belváros, munkalehetőségek lennének. A diákoknak szállásra, 

étkezésre van szükségük, melyek pezsgést hoznak egy város életébe. Az már csak dupla 

szerencse lenne, ha a Képzőművészeti Egyetem tudna a városban kutatási bázist kialakítani. 

Javasolja, hogy mindkét egyetemmel folytassanak tárgyalásokat és éljenek a felkínált 

lehetőséggel.  

 

Tolonics Gyula képviselő: a buszparkoló további működése érdekében megbeszélést 

folytattak a Bogdányi úti árusok képviselőjével, aki elmondta, hogy a kereskedők nagyon 

nehezményeznék, ha a parkoló megszűnne.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: felhívja a figyelmet a Corvinus Egyetem levelére, melyben 

egyértelműen azt írják, hogy kizárólagosságot kérnek a területre. Ezzel szemben a területen a 

város két egyetemet és még buszparkolót is szeretne, ehhez viszont nagyon sok területet 

kellene megvenni a környéken. Véleménye szerint választani kell, mégpedig a „Szentendre a 

festők városa” szlogenhez kapcsolódva, ezt az értékrendet kell erősíteni, ezért a 
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Képzőművészeti Egyetem mellett kell dönteni. Fel kell vállalni azt, hogy ha ez az egyetem 

nem nyer a pályázaton, a város akkor is ezt szeretné a területén.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a „C” változatot javasolja elfogadásra és azon belül is a 

„visszalépési lehetőséget magában foglaló szándéknyilatkozatot”, amely tartalmazza, hogy a 

parkolóhelyek megtartása érdekében szükség van területek megvásárlására útlejegyzéssel, 

melynek költségeit a beruházni szándékozót terhelik. Ezek az indokok nem zárják ki az 

intézmények pályázási lehetőségeit.  

 

Radványi G. Levente képviselő: az eddig elhangzottakkal egyetért, és a „C” változat 

elfogadását javasolja, hiszen szükség van fiatalokra. A Szándéknyilatkozatban szereplő 

kitételből – amely szerint az Önkormányzat részéről bármikor lehetőség van a visszalépésre – 

a „bármikor” szó törlését javasolja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: szerinte a Képzőművészeti Egyetemmel kellene a nyilatkozatot 

aláírni, hiszen a terület adja magát, mert mellette van a Művésztelep, és közelében van a 

MűvészetMalom. Más területet nem tud a belvárosban, amely alkalmas lenne ennek az 

intézménynek az elhelyezésére.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felhívja a figyelmet arra, hogy  kb. 20 évig nem lesz több 

uniós forrás. Ha most a területen kialakításra kerül a kampusz, akkor sokkal nagyobb 

lehetőség van, hogy a Corvinus Egyetem mellett idővel bekerüljön társintézménynek a 

Képzőművészeti Egyetem akkor is, ha most nem nyer.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: szerinte ha a pályázat nyer és a terv megvalósul, akkor ott 

Képzőművészeti Egyetem társbérletben biztos hogy nem lesz.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: lát rá lehetőséget.  

 

 

Benkovits György, Horváth Győző, Szalay Fruzsina, Zakar Ágnes és Trenka István 

visszatérnek az ülésterembe. Jelenlévő képviselők száma 18 fő.  

 

 

Dicső Zoltán képviselő: ha a buszparkolót el tudják megfelelően helyezni, akkor a területen 

két egyetemnek is lesz hely.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Farkas Ádám úrnak. 

 

Farkas Ádám Művészeti Tanács elnöke: örömét fejezi ki, hogy a Képviselő-testület 

pozitívan viszonyul a tervhez. Megdöbbent azonban, hogy a Corvinus Egyetem 

kizárólagosságot kér. Előzőleg tárgyalt az egyetem prominens személyiségével a projektról, 

akkor arról volt szó, hogy mindkét egyetem jöjjön, miután a terület elég nagy, megférnek 

egymás mellett, sőt egy e-mailt is kapott tőle, hogy lobbizzanak a „C” változatért. Tájékoztat 

arról, hogy a Képzőművészeti Egyetem nem csak erre az egy projektre pályázik, hiszen 

képzésfejlesztésre még az idén egy, de lehet hogy két pályázat is ki lesz írva. Az egyetem 

kidolgozott – és akkreditációra vár – 6 darab szakképzést olyan hiánytémában, amelyhez 

hasonló nincs még Magyarországon és ezeket Szentendrére szeretnék hozni. Jelenleg a – 
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Nemzeti Múzeummal közösen működik a tárgyi restaurátor szak, amelynek nincs helye, ezt is 

Szentendrére szeretnék hozni. A Skanzen most épít a múzeulógusok továbbképzésére egy 

felsőoktatási intézményt. Ebből is látszik, hogy elindult egy olyan dimenzió, hogy a 

felsőoktatás be tud „úszni” Szentendre életébe. Az, hogy a fejlesztés Szentendrén jönne létre, 

a magyar kultúra szempontjából is egy jelentős dolog. A „C” változat elfogadását javasolja a 

Képviselő-testületnek. Amennyiben most elfogadják a javaslatot – ígéri Iványi László építész 

már holnap megkezdi a tanulmánytervek elkészítését.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Jegyző Asszonynak.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: elmondja, hogy a Corvinus Egyetem levelében megfogalmazott 

„kizárólagosság” értelmezése rossz irányba ment el, ezért felolvassa a levélrészletet: „Kérem, 

hogy szándéknyilatkozatukban más egyetem ne szerepeljen, ez természetesen nem jelenti azt, 

(sőt logikus is), hogy amennyiben ugyan azon épületben (területen) más oktatási intézmény 

számára is lehetőséget biztosítanának az számunkra problémát okozna, de formai okokból a 

részünkre megküldendő szándéknyilatkozatnak csak egyetemünkre kell vonatkoznia.” Ez 

alapján megállapítható, hogy a kizárólagosság csak a szándéknyilatkozatra vonatkozik. Azt is 

elmondja, hogy az anyag mögött azért szerepel több szándéknyilatkozat, mert mindegyik 

egyetemre, mindegyik pályázatra külön-külön megszövegezték a szándéknyilatkozatot.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: bízik abban, hogy az értelmezés Fülöp Zsolt képviselő urat 

megnyugtatta.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: lehet, de sikeres pályázat esetére vonatkozóan visszavonhatatlanul 

vállalniuk szükséges a terület odaadását –  tehát itt nincs a és b variáció – ez már 

egyértelművé teszi, hogy a döntés vissza nem vonható. Farkas Ádám úr által elmondottak 

megerősítették arról, hogy egy egyetem mellett kell letenni a voksot, mégpedig a 

Képzőművészeti Egyetem mellett.  

 

 

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

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatásul megemlíti, hogy egy budapesti 

ingatlanhasznosító cég megkereste azzal, hogy a Teátrum területéből  1.200 m²-t 

megvásárolna – a többi az Önkormányzaté maradna – és cserébe a buszparkolót felújítaná. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra  bocsátja a „C” variációt a b) ponttal.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1751   Száma: 10.02.11/15/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 20:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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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 - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2010. (II. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

  

1. együttműködik mind a Budapesti Corvinus Egyetem Közgáz Campusával és mind a 

Magyar Képzőművészeti Egyetemmel, mind a képzések megvalósítása, mind a 

képzései hely kialakítása során; 

2. biztosítja a szükséges területet (épületet) mindkét egyetem részére, a velük való 

megállapodás szerint; 

3. felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt visszalépési lehetőséget magában foglaló 

szándéknyilatkozatok aláírására. 

 

 

Felelős:     Polgármester,  

Határidő: beszámolásra: 2010. február 28. 
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A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  
 

 

16. Előterjesztés internetlicit alkalmazásával történő ingatlan értékesítéséről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a témával kapcsolatban tájékoztató került kiosztásra. Kérdés, 

észrevétel nem lévén, a következő előterjesztés tárgyalásával folytatódik a Képviselő-testület 

ülése.  

 

 

 

17. Előterjesztés  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.sz. rendeletének módosításáról szóló 

…/2010. (…) Önk.sz. rendelet megalkotásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a korábbihoz képest új, egységes szerkezetben jelenik meg a 

rendelet. Az érvényességi időket meghosszabbították 1 évről 3 évre, a sürgetésért plusz pénzt 

kérnek. Módosítás, hogy 3 EFt-tól 20 E Ft-ig terjedhet a helyszíni bírság, melyet a közterület-

felügylő jogosult kiszabni. Megadja a szót.  

 

Trenka István képviselő: teherautó esetében – súlykorlátozás alá eső területen – a behajtás 

jobban megéri az elkövetőnek, mint behajtási engedélyt kérni, mivel az engedély az 20 E Ft, a 

büntetés pedig csak 10 E Ft.  

 

 

Radványi G. Levente képviselő visszatér az ülésterembe, Benkovits György képviselő távozik 

az ülésteremből. Jelenlévő képviselők száma 17 fő.  

 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: módosító javaslata, hogy bírság esetén az engedély díjösszegét 

is fizesse meg az egyén.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi az Irodavezetőtől, hogy befogadható-e a javaslat? 

 

dr. Gerendás Gábor Közigazgatási és Népjóléti Iroda vezetője: utána kell néznie.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja, addig függesszék fel a napirendi pont  

tárgyalásának, melyet szavazásra bocsát.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1752   Száma: 10.02.11/17/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 20:09  

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: 

 

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 - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Nem - 

Benkovits György Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület egyetért a napirendi pont tárgyalásának 

felfüggesztésével.  

 

 

 

18. Előterjesztés a bükkös-parti piac üzemeltetéséről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
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A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodnak Rebeles Sándor és 

Debrei Sándor pályázók.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság javaslata, hogy az 

ajánlattevők a helypénz mértékére vonatkozó ajánlataikat Ft/m² összegben határozzák meg. 

Megadja a szót.  

 

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

bizottsági ülésen lehetőség volt a pályázók meghallgatására, ezért kéri ennek mellőzését.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a pályázókat nyilatkozzanak a Jogi, Igazgatási és 

Ügyrendi Bizottság által javasolt összegre.  

 

Rebeles Sándor pályázó: nettó 270 Ft őstermelői és 340 Ft vállalkozói ár. 

 

Debrei Sándor pályázó: bruttó 500 és 2000 Ft között gondolja a m² árat. A vállalkozó 

szabadság legyen eldönteni, hogy ezt a tól-ig határt hogy alkalmazza.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: mi alapján fogja a vállalkozó meghatározni az árat?  

 

Debrei Sándor pályázó: a kirakott áru alapján.  

 

Trenka István képviselő: ügyrendben zárt ülés elrendelését javasolja.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1753   Száma: 10.02.11/18/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 20:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 88.24 83.32 

Nem 1 5.88 5.56 

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: 

 

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 - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Szegő András Tart. - 

Benkovits György Távol - 

 

 

 

20.15 órától zárt ülésen folytatódik a tanácskozás, amelyről külön 

jegyzőkönyv készül.  
 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 20.56 órakor a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők 

száma 16 fő.  

Visszatérnek  a Forgalmi- és parkolási rendeletről szóló napirendi pont tárgyalásához. 

Ügyrendi javaslata, hogy ezkövetően a Hétszínvirág Tagóvoda működtetési jogának 

Evangélikus Egyházközség részére történő átadásáról szóló előterjesztés megtárgyalásával 

folytatódjon az ülés. Javaslatát szavazásra bocsátja:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1757   Száma: 10.02.11/18/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 20:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 1   5.56 

Távol 2   11.11 
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Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Trenka István Nem sz. - 

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 - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

Dicső Zoltán Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület támogatja ügyrendi 

javaslatát.  

 

 

17. Előterjesztés  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.sz. rendeletének módosításáról szóló 

…/2010. (…) Önk.sz. rendelet megalkotásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

 

dr. Gerendás Gábor Közigazgatási és Népjóléti Iroda vezetője: a javasolt módosítás alapján 

a 23. § egy új (7) bekezdéssel egészül ki: 

(7)„A védett vagy korlátozott övezetbe történő, jelen rendelet alapján engedélyhez kötött, 

de engedély nélküli behajtás esetén a jármű használója a Polgármester, vagy a közterület-

felügyelő felhívására köteles a védett, vagy korlátozott övezetet haladéktalanul elhagyni. 

Az engedély nélküli behajtás esetén a jármű használója (korlátozott övezetbe történő 

behajtás esetén, amennyiben a behajtásra gazdasági tevékenység végzésével 

összefüggésben kerül sor, az a személy, akinek vagy amelynek gazdasági tevékenysége 

során a behajtásra sor került) az észlelés napjára a 4. sz. melléklet szerint irányadó napi 

díjtétel kétszeresének megfelelő összeget, de legalább 5.000 Ft-ot köteles megfizetni. 

Amennyiben az adott behajtásnak a 4. sz. mellékletben napi díjtétele nincs vagy a behajtás 

ingyenes az engedély nélküli behajtásért fizetendő díjtétel 5.000 Ft.” 
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Kiss Károly és Magyar Judit képviselők távoznak az ülésteremből, jelenlévő képviselők 

száma 14 fő.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a módosító javaslatot. Egyéb kérdés, észrevétel 

nem lévén, szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1758   Száma: 10.02.11/19/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 20:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85.71 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 14.29 11.11 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Dicső Zoltán Távol - 

Kiss Károly Távol - 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

 

3/2010. (II.15.) Önk. sz. rendelete 

 

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. sz. rendelet módosításáról  
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a 

végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet, valamint az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

alapján, a közúti közlekedésről szóló 1/1975. (II. 05.) KPM-BM együttes rendelet 

szabályainak betartásával, figyelembe véve Szentendre Város történelmi hagyományait, 

földrajzi adottságait, építészeti jellegzetességeit, 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. sz. 

rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:  

 

1. § 

 

A R. preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép:  

 

„Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a 

végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet, valamint az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

alapján, a közúti közlekedésről szóló 1/1975. (II. 05.) KPM-BM együttes rendelet 

szabályainak betartásával, figyelembe véve Szentendre Város történelmi hagyományait, 

földrajzi adottságait, építészeti jellegzetességeit, a város forgalmi és parkolási rendjéről, 

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

valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról az alábbi rendeletet alkotja:” 

 

2. § 

 

A R. 11. §-a helyébe az alábbi szöveg lép: 
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„11. § (1) 

a) A védett övezetbe:  

 behajtási, 

 várakozási, 

 áruszállítási-szolgáltatási behajtási, 

 ideiglenes behajtási engedéllyel szabad behajtani. 

b) A korlátozott övezetbe ideiglenes behajtási engedéllyel (az a) és b) pontban foglaltak a 

továbbiakban együttesen: engedély) szabad behajtani. 

(2) A közúti forgalomban résztvevő gépkocsi vezetője az engedélyt a jármű első 

szélvédőjének bal alsó sarkában, kívülről jól látható módon köteles elhelyezni. 

(3) A jelen rendelet alapján behajtási vagy várakozási engedély kiadására irányuló eljárás 

önkormányzati hatósági ügy. Az első fokú eljárás lefolytatása Szentendre Város 

Polgármesterének hatáskörébe tartozik. A Polgármester illetékessége Szentendre Város 

közigazgatási területére terjed ki. Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás 

és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 

rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

 

3. § 

 

A R. 12. § (1) bekezdésének „1 év” szövegrésze helyébe a „3 év” szövegrész lép, egyben a 

R. 12. § (3) bekezdése hatályát veszti 

 

4. § 

 

A R. 14. §-át megelőző alcím „Lakossági behajtási engedély” szövege helyébe a „Behajtási 

engedély” szöveg lép. 

 

5. § 

 

A R. 15. §-a helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„15. § Annak az 

a) ingatlantulajdonosnak, akinek ingatlantulajdona, és annak a lakosnak, akinek lakóhelye 

vagy tartózkodási helye az I. védett övezet területén van, és nem közterületen lévő saját 

parkolóhellyel nem rendelkezik, valamint  

b) a 20. § (1) bekezdés c) pontjában megjelölt személyeknek, valamint annak a 

magánszemélynek, akinek a védett övezetbe történő behajtásra nyomós oka van (pl. 

esküvő, temetés, betegellátás, stb.) 

kérelemre behajtási engedélyt kell kiadni a saját tulajdonában álló vagy lízingelt 

személygépkocsi(k)ra. A behajtási engedély az I. övezet közterületein várakozásra nem 

jogosít. Az I. övezet területére a jelen paragrafus a) pontja alapján behajtási engedéllyel 

rendelkezők lakossági bérletet igényelhetnek a parkolók üzemeltetőjétől a 7. § (6) és (7) 

bekezdésében foglalt eljárási szabályok szerint, azzal, hogy a bérlet igénylésekor be kell 

mutatni a legalább még 30 napig érvényes behajtási engedélyt. Fenti bérletek a III-as 
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övezet területén belül lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők részére történő 

kiállítás esetén kizárólag a bérleten feltüntetett területen érvényesek.” 

 

6. § 

 

(1) A R. 16. §-át megelőző alcím „Lakossági várakozási engedély” szövege helyébe a 

„Várakozási engedély” szöveg lép. 

  

(2) A R. 16. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi bekezdések lépnek: 

 

„16. § (1) Annak 

a) az ingatlantulajdonosnak, akinek ingatlantulajdona, valamint annak a lakosnak, 

akinek lakóhelye vagy tartózkodási helye az I/A. védett övezet területén van, és nem 

közterületen lévő saját parkolóhellyel nem rendelkezik, valamint  

b) a 20. § (1) bekezdés c) pontjában megjelölt személyeknek, valamint annak a 

magánszemélynek, akinek a védett övezetbe történő behajtásra nyomós oka van (pl. 

esküvő, temetés, betegellátás, stb.) 

kérelemre várakozási engedélyt kell kiadni a saját tulajdonában álló vagy lízingelt 

személygépkocsi(k)ra (de az a) pont esetén lakásonként legfeljebb 2 

személygépkocsira). A várakozási engedély az I/A. övezet közterületeire történő 

behajtásra is jogosít. 

(2) Várakozási engedélyre jogosult az I. vagy I/A. övezet területén szálláshely-

szolgáltatási tevékenységet folytató, szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező 

magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, egyéni 

vállalkozó az általa fogadott vendégek részére a Tinódi közbe vagy a Bem utcába.” 

 

7. § 

 

A R. 17. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

„17. § (1) Áruszállítási-szolgáltatási behajtási engedélyt kaphat az áru közterületen történő 

ki- és bepakolása idejére, illetve a szolgáltatásnyújtás idejére – legfeljebb 3,5 tonna 

megengedett legnagyobb össztömegű járművel – a védett övezetben rendszeres vagy eseti 

(pl. rendezvényekre történő) áruszállítási-szolgáltatási tevékenységet végző jogi személy, 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy egyéni vállalkozó.” 

 

8. § 

 

(1) A R. 18. §-át megelőző alcím „Súlykorlátozást meghaladó össztömegű gépjármű vagy 

munkagép védett övezetbe történő behajtására jogosító ideiglenes behajtási engedély” 

szövege helyébe a „Súlykorlátozást meghaladó össztömegű jármű védett övezetbe 

történő behajtására jogosító eseti útvonalengedély” szöveg lép. 

  

(2) A R. 18. §-a helyébe az alábbi szöveg lép:  



 102 

„18. § 3,5 t össztömeget meghaladó jármű védett övezetbe történő behajtása esetén a 

korlátozott övezetekben kiadandó eseti útvonalengedély kiadására vonatkozó 

szabályok (19. §) megfelelő alkalmazásával eseti útvonalengedélyt kaphat az, akinek a 

védett övezetbe történő behajtásra alapos oka van, így különösen ingatlan 

felújításához, építésnél építőanyag ki- és beszállításához, az építéshez szükséges 

munkagép ki és behajtásához, ingóságok beszállításához. A behajtás indokoltságát a 

kérelmezőnek okirattal kell igazolnia.” 

 

9. § 

 

(1) A R. 19. §-át megelőző alcím „Ideiglenes behajtási engedély (útvonal engedély)” 

szövege helyébe az „Eseti útvonalengedély” szöveg lép. 

  

(2) A R. 19. § (1)-(7) bekezdései helyébe az alábbi bekezdések lépnek:  

„19. § (1) A 3. sz. melléklet II. és III. pontjaiban meghatározott korlátozott övezetekbe 

behajtani csak eseti útvonalengedély birtokában lehet. Eseti útvonalengedélyt a 

Polgármester a közút kezelőjének írásos hozzájárulása esetén, a körülmények gondos 

mérlegelése mellett a közút, vagy közterület teherbíró képességének figyelembe 

vételével adhat ki. A II. övezetben meghatározott területekre legfeljebb 9 tonna 

össztömegig adható ki eseti útvonalengedély. A Polgármester a kérelmet elutasítja, ha 

az igénybe venni kívánt közút vagy közterület teherbírása és állapota alapján nem 

alkalmas arra, hogy a megengedett össztömeget meghaladó jármű azon - akár csak 

eseti jelleggel is – közlekedjék. 

(2) Amennyiben az építési engedélyben érintett közúton bármilyen a KRESZ 

előírásainak megfelelő, a közútkezelő által elrendelt korlátozás vagy tiltás van, az 

építtető köteles a munkálatok megkezdését megelőzően eseti útvonalengedélyt kérni. 

(3) Az építtető az építkezés megkezdéséig de legkésőbb a kezdés bejelentésével együtt 

az eseti útvonalengedély meglétét köteles az építéshatóság felé igazolni. 

(4) Az eseti útvonalengedély az engedély érvényességi időtartama alatt a korlátozott 

övezet területére való behajtásra jogosít. 

(5) Az eseti útvonalengedély az azon feltüntetett, de legfeljebb 30 napig terjedő 

időtartamra adható. Amennyiben kérelmező nem tudja pontosan meghatározni az  

igénybe venni kívánt naptári napot, akkor részére 7 napra szóló engedélyt állít ki a 

Hivatal, melyen a konkrét napot  igénybevétel esetén  a kérelmezőnek kell bejelölnie. 

(6) Az eseti útvonalengedély egy naptári évben ugyanazon kérelmező részére 

ugyanazon ingatlan megközelítése céljából (többszöri kiváltás esetén is) összesen 90 

napra adható ki. 

(7) Az eseti útvonalengedélyért időarányos megváltási díjat kell fizetni.” 

 

10. § 

 

A R. 20. §-a helyébe az alábbi szöveg lép: 

„20. § (1) Térítésmentesen, válthatja ki 
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a) a behajtási engedélyt az I. vagy I/A övezet területén lévő ingatlan tulajdonosa, 

bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos, valamint az 

áruszállítási-szolgáltatási behajtási engedélyt a bejelentett székhellyel, 

telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet annyi személygépkocsira, amennyi az ingatlanán, 

telephelyén elfér. 

b) az I. övezet területén a behajtási engedélyt, vagy az I/A övezet területén a 

várakozási engedélyt, az I. vagy I/A övezet területén lévő ingatlan tulajdonosa, 

bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos, az 

áruszállítási-szolgáltatási behajtási engedélyt a bejelentett székhellyel, 

telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet vagy egyéni vállalkozó az OTÉK 1. sz. mellékletében 

meghatározott önálló rendeltetési egységenként egy darab saját tulajdonú vagy 

lízingelt személygépkocsira, ha ingatlanán saját parkolóhellyel nem rendelkezik, 

azzal, hogy egy önálló rendeltetési egységhez összesen csak egy engedély adható 

ki térítésmentesen 

c) a behajtási és várakozási engedélyt a Szentendrei Polgárőrség, a Szentendrén 

dolgozó házi-, ügyeletet ellátó és gyermekorvos, állatorvos, valamint a mellettük 

dolgozó ápoló, SZEI szakorvosa, hivatásos ápoló, védőnő, szociális gondozó, az 

Önkormányzat megbízásából eljáró vállalkozó gépjárművére a munkavégzése 

idejére, továbbá az állami nyilvántartásba vett egyház lelki szolgálatot ellátó 

tagja a lelki szolgálat ellátásának idejére; 

d) áruszállítási-szolgáltatási behajtási engedélyt lakossági tüzelőanyag szállítása, 

valamint szennyvíz szállítása céljából a szállítást végző vállalkozó 

e) az I. övezet területén a behajtási engedélyt, vagy az I/A övezet területén a 

várakozási engedélyt magánszemély egészségügyi, szociális, családi, 

méltányossági okból, a Polgármester egyedi elbírálása alapján. 

(2) Amennyiben a térítésmentességre okot adó körülmény megszűnik, a behajtási vagy 

várakozási engedély jogosultja a megszűnést követő 15 napon belül köteles ezt a 

Polgármesternek bejelenteni, mely alapján a behajtási engedélyt a Polgármester bevonja. 

(3) Amennyiben a behajtási vagy várakozási engedély jogosultja a (2) bekezdésben 

megjelölt kötelezettségét megsérti, az egyébként fizetendő éves díj ötszörösét köteles 

térítési díjként megfizetni.” 

 

11. § 

 

(1) A R. 23. §-a az alábbi (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: 

 „23. § (6) A jelen rendelet 28. § (1) bekezdésében meghatározott sürgősségi kérelem 

esetén a kérelmező az egyébként irányadó térítési díj ötszörösét, amennyiben az 

engedély térítésmentes, engedélyenként 5.000 Ft térítési díjat köteles fizetni. 

 (7) A védett vagy korlátozott övezetbe történő, jelen rendelet alapján engedélyhez 

kötött, de engedély nélküli behajtás esetén a jármű használója a Polgármester, vagy a 

közterület-felügyelő felhívására köteles a védett, vagy korlátozott övezetet 

haladéktalanul elhagyni. Az engedély nélküli behajtás esetén a jármű használója 

(korlátozott övezetbe történő behajtás esetén, amennyiben a behajtásra gazdasági 

tevékenység végzésével összefüggésben kerül sor, az a személy, akinek vagy 

amelynek gazdasági tevékenysége során a behajtásra sor került) az észlelés napjára a 

4. sz. melléklet szerint irányadó napi díjtétel kétszeresének megfelelő összeget, de 



 104 

legalább 5.000 Ft-ot köteles megfizetni. Amennyiben az adott behajtásnak a 4. sz. 

mellékletben napi díjtétele nincs vagy a behajtás ingyenes az engedély nélküli 

behajtásért fizetendő díjtétel 5.000 Ft.” 

 

(2) A R. 28. (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

 „28. § (1) E rendelet IV. fejezetében meghatározott engedélyek kiadása iránti kérelmet 

a Polgármesterhez intézett írásos beadvány formájában kell benyújtani az 

engedélyezni kért időtartam kezdő időpontját megelőző legalább 8 munkanappal 

korábban. Amennyiben a kérelmező ennél korábbi kezdő időpontra igényel behajtási 

engedélyt, sürgősségi kérelmet nyújthat be, melyről a Polgármester legkésőbb 2 

munkanapon belül dönt.” 

 

(3) A R. 28. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

 „28. § (3) A jelen rendelet 20. § (1) bekezdés b) pontjának alkalmazása esetén azon 

személyek közül, akik az adott önálló rendeltetési egység okán behajtási illetve 

várakozási engedélyre jogosultak, térítésmentes behajtási, illetve várakozási 

engedélyre a közös megállapodásuk szerinti személy vagy ennek hiányában az a 

személy jogosult, aki a kérelmet elsőként nyújtotta be. 

 

(4) A R. 27. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

 „27. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetőjével szemben 

háromezer forinttól húszezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki. Helyszíni 

bírság kiszabására a közterület-felügyelő is jogosult.” 

 

12. § 

 

(1) A R. 3. sz. mellékletének „I/A. Védett övezetbe” tartozó utcák körét az alábbival 

egészíti ki: „Szentendre Város közigazgatási területén a fentiekben nem említett, 

„mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő 

táblával ellátott utcák.” 

 

(2)  A R. 4. sz. mellékletének első táblázata helyébe az alábbi táblázat lép:
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A behajtási engedélyek kiadásának térítési díjai 

 

A behajtás jogcíme Behajtási idő korlátozása Térítési díjak 

Behajtási vagy várakozási engedély 

- bejelentett lakóhely vagy 

tartózkodási hely esetén (második 

autótól) 

- ingatlantulajdonos (második 

autótól) 

 
  6.840,- Ft/6 hó 

12.960,- Ft/év 

- eseti behajtás (15. § b) pont, 16. § 

(1) bekezdés b) pont) 
 2.000,- Ft/nap 

- idegenforgalmi szálláshelyet 

biztosító jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, egyéni vállalkozó, 

amennyiben, székhelye, telephelye, 

fióktelepe a I. vagy I/A. övezet 

területén van, az általa fogadott 

vendégek részére 

 

18.000,- Ft/év  

10.000,- Ft/6 hó 

  2.000,- Ft/nap 

Áruszállítási-szolgáltatási behajtási engedély 

- a védett övezet területén bejelentett 

székhellyel, telephellyel vagy 

fiókteleppel rendelkező jogi 

személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, egyéni 

vállalkozó  

- taxi 

- őrző-védő szolgálatot ellátó jogi 

személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, egyéni 

vállalkozó 

 

18.000,- Ft/év  

10.000,- Ft/6 hó 

  2.000,- Ft/nap 

székhely, telephely vagy fióktelep 

címétől függetlenül a védett övezet 

területén tartott rendezvényre árut 

szállító, vagy ott szolgáltatást nyújtó 

jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, egyéni vállalkozó 

 2.000,- Ft/nap 

a védett övezet területén bejelentett 

székhellyel, telephellyel vagy  

fiókteleppel nem rendelkező jogi 

személy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, egyéni vállalkozó 

20.30 – 9.30 

  5.000,- Ft/nap    

57.000,- Ft/6 hó 

108.000,- Ft/év 

a védett övezet területén bejelentett 

székhellyel, telephellyel vagy 

fiókteleppel nem rendelkező jogi 

személy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, egyéni vállalkozó 

9.30  – 20.30 

 12.500,- Ft/nap 

142.500,- Ft/6 hó 

270.000,- Ft/év 
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(4) A R. 4. sz. mellékletének második táblázata helyébe az alábbi táblázat lép: 

 

Eseti útvonalengedély 

súlykorlátozást meghaladó össztömegű járművek behajtásához 

a) Valamennyi behajtás, kivéve a b) pontban foglaltakat 

I. és I/A. övezetben a 3,5 tonna 

súlykorlátozás meghaladása esetén 

II. övezetben 1,5 tonna 

súlykorlátozás felett legfeljebb 9 

tonna össztömegig 

 20.000,-Ft/nap  

a város más területein egyéb 

esetben 
 10.000,- Ft/nap  

b) Föld- és törmelék elszállítás 

I. és I/A. övezetben a 3,5 tonna 

súlykorlátozás meghaladása esetén 

II. övezetben 1,5 tonna 

súlykorlátozás felett legfeljebb 9 

tonna össztömegig 

  6.000,-Ft/nap  

a város más területein egyéb 

esetben 
 3.000,- Ft/nap  

 

13. § 

 

(1) E rendelet 2010. február 15. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2010. február 11. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

  polgármester      jegyző 

 

 

 

 

 

19.  Előterjesztés a Hétszínvirág Tagóvoda Pannónia u. 40. sz. alatti épületében 

működő óvodai csoportok működtetési jogának Evangélikus Egyházközség 

részére történő átadásáról, valamint a Baptista Gyülekezettel folytatott 

tárgyalásokról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, hívják be Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkészt és 

a szülőket.  

 

Zakar Ágnes Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke: kéri, hogy az oktatási 

kérdésekkel foglalkozó napirendi pontokat egymás után tárgyalják.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ha megtárgyalták ezt a napirendi pontot, akkor szavaztatni 

fog a javaslatról.  

Elmondja, hogy a testület támogatta azt a javaslatot, hogy a Hétszínvirág tagóvodánál 

folytassanak egyeztetéseket arról, hogy az óvoda egyházi fenntartásba kerüljön. Röviden 

ismerteti az előzményeket. A Református- és az Evangélikus Egyház új óvoda építését nem 

tudta vállalni, de vállalta, hogy működtetésre átvesz 1-1 óvodát. Szülői értekezleten 

tájékoztatást adtak a tervezett változásokról, a következő lépésekről, illetve tájékoztatták a 

szülőket, arról hogy a kifutó csoportok esetében ez hogyan alakul. Az előterjesztés-

kiegészítés tartalmazza a kéréseket – maradjanak az óvónők, illetve ne legyen kötelező az 

egyházi oktatás. A kérdés a szülőket megosztja, egy részük nem tartja a javaslatot 

elfogadhatónak. Ők levelet írtak, melyet kiosztottak a képviselőknek. Elmondja azt is, hogy a 

második tárgyaláson már úgy tűnt, hogy a szülők többsége nem ellenzi az átadást. Megadja a 

szót. 

 

Zakar Ágnes Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke: köszönti a szülőket. A 

második fórumon vett részt és megerősíti, hogy érzése szerint a szülőkkel konszenzusra 

jutottak. A szülők kérésének megfelelően – felmenő rendszerben – az önkormányzati óvoda a 

megszokott óvónénikkel „ki tud futni”. A bizottság támogatja az óvoda működtetésének 

átadását az Evangélikus Egyháznak.  

 

Tolonics Gyula képviselő: jó néhány óvoda marad még a városban, amely nem lesz egyházi 

fenntartásban, így a gyerekek semleges oktatása sem csorbul. Hangsúlyozza azonban, hogy 

azok az óvodák, amelyeket eddig egyházi fenntartásba adtak, új lendületet kapnak. Kéri, 

támogassák az előterjesztést.  

 

Dicső Zoltán képviselő: van egy másik óvoda is a Pannónia utcában, ezért javasolja, hogy ha 

Pannónia-telepi gyermek jelentkezik, kapjon felvételnél elsőbbséget. 

 

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

 

Füzesi Anikó szülő: köszönti a képviselőket és megköszöni azt, hogy fórumot tartottak a 

szülőknek. Elmondja, hogy valóban a szülők egy részét képviselik és első levelük egy 

aláírásgyűjtéssel kezdődött, mely 70 %-os arányban gyűlt össze az óvodában. Hangsúlyozza, 

hogy nem az egyházi oktatás ellen harcolnak, hanem azért, hogy Pannónia-telepen 

megmaradjon az óvoda ebben a formátumban, ezzel a képzéssel és ezekkel a pedagógusokkal. 

Ezen kívül, mint önkormányzati ingatlant szeretnék megtartani a városnak. Arról szeretnék 

most meggyőzni a képviselőket, hogy erre az óvodára, ebben a formában szükség van. Azért 

íratta ebe az óvodába a gyermekét, mert személyes tapasztalata alakult ki az óvoda 

vezetőjével. Az óvodában olyan képzés folyik, amelyet más óvodában nem alkalmaznak. A 

Pannónia utcában lévő másik óvodába – tapasztalata szerint – nem lehet bejutni, így 

Pannónia-telepen megszűnik az óvodai ellátás.  

 

Meixner István szülő: a Hétszínvirág az utolsó önkormányzati működtetésű óvoda Pannónia-

telepen, átadása esetén nem marad olyan óvoda, ahol férőhely is lenne megfelelő számban. Az 
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itt folyó pedagógiai munkával a szülők maximálisan elégedettek. Elhangzott az a kifejezés, 

hogy magasabb szintű nevelőmunka. Kérdezi, hogy hogyan tudnák azt, hogy magasabb szintű 

olyanról, amely még nincs is?  

Az önkormányzati vagyon megóvása mint szentendrei polgároknak szívügyük, mely 

elmondható a gyermekeik jövőjéről is, ezért az óvoda átadását nem támogatják. Jelenleg 

Magyarországon minden törvényesen működő egyházközségnek jogosultsága van saját 

működtetésű oktatási intézmény létrehozására, és kívánják, hogy ezt az Evangélikus 

Egyházközség is megtegye Szentendrén. A szülői értekezleteken a Lelkész Úr az intézmény 

jövőbeni szellemiségére vonatkoztatva a „keresztényi minimum megélése” kifejezést 

használta, de a szülők nagy része nem kívánja az óvodai alapoktatásban ezt, de javasolják ezt 

az oktatást szakkörhöz hasonlóan fakultatív jelleggel.  

Tisztában vannak az önkormányzat gazdasági helyzetével, elfogadják hogy a határozatokat 

négyévente megválasztott képviselők hozzák, hiszen ezért nyerték el a választók bizalmát. 

Tavaly már átkerült egy óvoda egyházi működtetésbe, de az is közismert, hogy sikerült 

néhány iskolát Szentendrén életben tartani a közelmúltban. Kérik a testületet, hogy éljenek a 

szülők többségének a bizalmával és találják meg annak lehetőségét, hogy a mindenki által 

szeretett Hétszínvirág óvoda maradjon meg a város tulajdonában és működtetésében. A 

szülők nevében kéri, hogy az átadásra szavazzanak nemmel.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a szülők véleményét. Az elhangzottakra reagálva 

elmondja, hogy már a gyerekek felvételénél tájékoztatták a szülőket, hogy az óvoda 

valószínűleg átadásra kerül az Evangélikus Egyháznak. A másik pannónia-telepi óvodában 

csoportbővítés volt, egy nagyon jól felszerelt óvoda. Az oktatás magasabb színvonalával 

kapcsolatban véleménye szerint, soha nincs olyan, amit nem lehet fokozni. Az óvodai 

oktatásban a zenei képzést olyan zenepedagógusok készítik elő, akiknek személye garancia a 

magasabb képzésre. A tulajdonjog valóban átadásra kerül azért, mert pályázni csak így lehet, 

de amennyiben funkcióváltás történik, azonnal visszakerül az óvoda. Ez nem azt jelenti, hogy 

egy szabad tulajdonnal rendelkezik az egyház, amelyet bármikor bármilyen célra 

felhasználhat. Nagyon fontos az óvodák felújítása, amiért az Önkormányzat mindent meg is 

tesz. Nagyon pozitív, hogy az Egyház részéről felújítás történik az óvodában. Az 

elhangzottakhoz tartozik, hogy az óvodába nem csak a pannónia-telepi gyerekek járnak, 

hanem más városrészekről is, mint ahogy Pannónia telepről is visznek gyermekeket.  

Megadja a szót Horváth-Hegyi Olivér lelkész úrnak.  

 

Horváth-Hegyi Olivér lelkész: köszönti a megjelenteket. Hosszú története van az óvoda 

átvétel-átadásnak és talán most érkeztek az utolsó fázisban. Az Egyház nyitottságát nem kell 

bizonyítani, mert a város megkeresésére az óvoda működtetését átveszik. A szülők levele 

másolatban eljutott hozzá is, és szomorúan tapasztalta, hogy mennyi fél-információ, olykor 

rágalom és csúsztatás volt benne. Az elmúlt két szülői értekezleten tájékoztatást adtak a 

szülőknek, és ők is kifejthették véleményüket. Nyílt lapokkal játszanak, nincs rejtegetni 

valójuk, örömmel vágnak bele a munkába. Következő héten véglegesítik a pedagógiai 

programot és szeretnék, hogy ha a zenei nevelés egy új színfoltja lenne a városnak, de az 

országnak is. A szülők véleményét maximálisan figyelembe vették, ezért született az a 

megoldás, hogy kifutó rendszerben maradjanak azok az óvónők, akik szeretnének. Számukra 

is tájékoztatót tartanak a pedagógiai programról. Kiderült, hogy két óvónő biztosan maradni 

akar, a harmadik még gondolkodik, a dajkákkal még folynak a tárgyalások. Amikor kiírják a 

megszűnő intézmény után a pályázatokat a létesülő intézményre vonatkozóan, akkor nem azt 

nézik, hogy előzőleg ki mondott nemet, hanem aki megpályázza – és jelenleg is ott dolgozik 

óvónő – igyekezni fognak előnyben részesíteni. Ha lesz, szívesen válaszol a kérdésekre. 
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Radványi G. Levente képviselő: kezdhetné egy olyan kérdéssel, hogy milyen praktikus oka 

van, hogy erővel szeretnék az átadásokat – anyagi, kapacitásbeli, nevelési – de nem teszi, 

hiszen tudja a választ. Javasolja, hogy hallgassanak a szülőkre. Dicső képviselő urat szólítja 

meg, hogy a frakciófegyelem érdekében meghajlott a körzet érdekével szemben. Nem látta a 

levelet – pedig hozzátartozik a tájékoztatáshoz – melyben a szülők 70 %-a azt kérte, hogy ne! 

Az előterjesztés-kiegészítés arról szól, hogy a város kénytelen 70 M Ft-ot kénytelen rákölteni 

az elkövetkezendő években ennek az óvodának az átadására és majd talán 2016-tól meg 

tudnak valamit takarítani. Nem érti, hogy a napi gondok mellett miért erőltetik az átadást? A 

Baptista Egyházat támogatni fogja, hiszen ők egy új intézményt hoznak létre egy olyan 

telken, amely pillanatnyilag nem szolgál semmire. Jelen esetben pedig egy működő 

intézményt akarnak átadni úgy, hogy az ott lévők nem akarnak a világi képzéstől eltérni. A 

szülők leveléből az utolsó mondatot idézi: „Kérjük Önöket, szavazzanak a város értékének a 

megtartására igennel, az előterjesztésre nemmel.” Elmondja még, hogy a körzeten kívüli többi 

óvoda tömegközlekedéssel nem elérhető távolságra van. A levélben az is olvasható, hogy az 

Alapítványi vagyon az óvodában van. Szeretné látni a levelet, mert hozzájárul a 

véleményalkotásához. Kéri, hogy a jövőben az esetleges átadni kívánt intézménynél az ott 

oktatottak szülei döntsenek az átadás lehetőségéről. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felhívja a figyelmet, hogy a Baptista Egyháznak átadandó 

teleknek is komoly vagyoni értéke van. Az alapítványi vagyon független az Önkormányzattól, 

arról az Alapítvány rendelkezik, arról nem rendelkezik a megállapodás.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: látja, hogy az itt ülő szülőket nem tudják meggyőzni arról, hogy az 

átadás a javukra válhat. Elmondja, hogy az előző évben a Református Egyházközség kapott 

lehetőséget, ezért kéri, hogy menjenek a szülők és nézzék meg, hogy hogyan történik a kifutó 

rendszerben történő átadás, mit jelent a gyerekek hitbeli nevelése, hogyan történik azoknak a 

dolgozóknak a foglalkoztatása, akik egyébként nem élnek hitben, mert nagyon sok rossz 

érzését fel lehetne oldani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy a szülői értekezletre meghívtak 

a Református óvodából két óvónőt, akik elmondták tapasztalataikat a szülőknek.  

 

Zakar Ágnes képviselő: elmondja, hogy a szülők első levelében az óvónőkhöz és a 

dajkákhoz ragaszkodtak, melyet jogos kérésnek tart. Amennyiben megszavazzák az átadást, 

akkor az a kérése, hogy tartsák be azt az ígéretet, hogy aki az ott dolgozók közül maradni 

akar, annak adják meg a lehetőséget, hogy maradhasson. A második szülői értekezlet után az 

a tapasztalata, hogy csak az itt megjelent szülők azok, akik nem szeretnék az óvoda átadását. 

Most Meixner úr véleményét hallották, aki nem szülők, hanem egy szülő. A megjelent hét 

szülőtől megkérdezve – hogy kik laknak Pannónia-telepen megállapítja – hogy ketten. 

Nagyon nehéz óvodai férőhelyet biztosítani a gyerekeknek, ezért is szüntették meg a 

körzethatárokat. A szülők kérését fontosnak tartva ígéretet tesz, hogy az óvónők és dajkák 

sorsát figyelemmel fogja kísérni. Ideológiai vitába nem kíván bocsátkozni, hogy esetleg miért 

tartja jónak a gyerekek egyházi nevelését, hiszen mindenki joga, hogy azt eldöntse.  

 

Szegő András képviselő: elismerve hogy sok gyerek van a városban, és szükség van az 

óvodákra támogatja a Baptista Egyház és a Waldorf Alapítvány kezdeményezését, hogy 

létrehozzanak saját költségükön gyermekintézményt. Támogatta a Vasúti-villasori óvoda 

átadását a Református Egyháznak, mert a szülők egyöntetű kiállását meggyőzőnek tartotta. A 

szülők kiállását itt is meggyőzőnek tartja, de itt az óvoda átadása ellen vannak. A kifutó 

rendszer nem oldja meg azoknak a családoknak a problémáját, ahol kisebb gyerek van, aki 
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majd óvodába kerül és nem mehet a testvérével egy óvodába. Elérhető közelségében nincs 

másik óvoda, amely be tudná fogadni azokat a gyerekeket, akiket nem kívánnak a szüleik 

egyházi óvodába járatni. Nem támogatja az előterjesztést.  

 

Dicső Zoltán képviselő: kéri Radványi képviselőtársát, hogy világnézetét ne alacsonyítsa le 

egy frakciófegyelemre. 

 

Trenka István képviselő: az előzőre reagálva megjegyzi, hogy frakciófegyelmet említett 

Radványi képviselő úr, nem volt említés világnézetről. Elmondja, hogy az előző évben 

kedvezőbb lett volna az átadás, hiszen a város költségvetése is kedvezőbb volt. Most a 

városnak 7 MrdFt adóssága van, 15 MFt-on múlik, hogy lesz-e fűtése a városnak vagy nem, 

akkor egy 74 MFt-os költség beállítása a költségvetésbe nagyon meggondolandó. Tiszteli az 

Evangélikus Egyházat, elfogadja a hitéleti nevelést, de a racionalitás arra készteti, hogy a 

városi vagyon érdekében az óvoda átadását nem támogatja. A V8-as helyzetének tükrében fog 

szavazni a „nem” gombbal. Bízik abban, hogy jövőre talán más lesz a helyzet, akkor térjenek 

vissza a témára. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: előző évben nem azért nem vállalták az átvételt mert nem 

akarták, hanem azért mert nem jutottak el eddig a döntési szintig, most kaptak felhatalmazást. 

Az említett 74 M Ft-ról elmondja, hogy az 5 évre szól, de elfelejtik, hogy 2016-tól mekkora 

működési megtakarítás fog jelentkezni. A működési költség évről évre csökken. Az, hogy 

most miért 5 év és tavaly miért volt 3 év, mert az MSZP kormány úgy döntött. A megjegyzést 

ezért ízléstelennek tartja. Az igazsághoz tartozik, hogy egy kedvezmény is megjelent, ami azt 

jelenti, hogy ami támogatást felújításként átadnak, azt az államnak fizetendő normatívából le 

lehet vonni. Ne azt nézzék, hogy milyen vagyonvesztés történik az Önkormányzatnál, hanem 

hogy milyen vagyon értéknövekedés történik a városnál. Most nincs pénze az 

Önkormányzatnak az óvoda felújítására, viszont ha az Egyházzal összefogva felújítják egy 

olyan óvoda lesz, ahova a gyerekek még nagyobb örömmel fognak járni. Sokkal jobb 

szolgáltatást fognak kapni.  

 

Magyar Judit képviselő: ezek a szavak azt igazolják, hogy az a tematika, amelyet 

elindítottak óvoda ügyben az téves volt. Az előterjesztésben egy180 M Ft-os telekről, 74 M Ft 

kiadási és működtetési jog átadásról döntenek. A Baptista óvoda 16 év alatt térül meg, hogy 

mi lesz akkor – mennyi gyerek lesz – még nem lehet tudni. Az Evangélikus óvoda csak 2016-

tól hoz pénzt az Önkormányzatnak, közben beletesznek 70-80 M Ft-ot. Bizottsági ülésen 

kérte, az, Közigazgatási és Népjóléti Iroda Vezetőjétől az óvodákra vonatkozó minden 

számszaki adatot és kimutatást – felújításról, normatívákról, stb. – mert ez már kb. 350 M Ft. 

Egyetért Dicső képviselő úrral, hogy kikérte hogy világnézetét ne vonják kétségbe, de akkor a 

szülők nevében kéri, hogy az ő világnézetüket sem vonták kétségbe. Ha az a szülő aki nem 

akarja egyházi óvodába járatni a gyerekét – még ha a feltételek olyanok is – ezt a lehetőséget 

meg kell adni a városban, mert lassan nem lesz olyan óvoda, amely nem egyházi fenntartású. 

Ha az elmondott számításhoz hozzáveszi a konténeróvodákat – amelyet 5 éven keresztül 

fognak fizetni – akkor már valóban hatalmas összegekről beszélnek. Elhibázott volt az 

óvodakoncepciója ennek a testületnek és ennek a városvezetésnek. A 162 MFt-os normatíva 

elvonással kapcsolatban elmondja, hogy ebben az évében 330 MFt-ot fizetnek ki olyan nem 

kötelező feladatra – amelyet bevállaltak. Vannak normatíva elvonások, de meg kell nézni 

azokat a rossz döntéseket is, amelyeket közösen hoztak, azok hova vezettek. A szülők 

véleményét igenis figyelembe kell venni és az óvodai koncepciót módosítani kell.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a V8-ast mindig említik, de azt a döntést az MSZP-vel 

közösen hozták meg. Kérdése, hogy ha nyolc óvodából átadtak egy óvodát, akkor miért van, 

hogy többségben vannak az egyházi óvodák?  

 

Radványi G. Levente képviselő: megjegyzi, hogy takarékoskodni az tud, akinek van pénze. 

Javaslata, hogy a határozati javaslatot úgy módosítsák, hogy ebben a kérdésben csak a 

költségvetés elfogadása után döntenek. Az Ötv.-ben nincs benne – és a képviselők sem kapták 

feladatul – hogy az önkormányzati vagyont át kell adni hitéleti nevelés céljából főként úgy, 

hogy azt a szülők nem kérték, vagy szeretnének más felekezethez tartozni. Dicső képviselő 

úrnak megjegyzi, hogy annak idején együtt azt mondták, hogy Pannónia-telepet jó lenne 

Szentendre városához csatolni. Alsótagozat sincs, és ezek szerint nem lesz állami óvoda sem? 

(Az SZMSZ-ben meghatározott hozzászólási ideje lejárt.) 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az óvoda- és iskolarendszerről az egész városra vonatkozóan 

gondolkodnak és nem városrészekben.  

 

Tolonics Gyula képviselő: az idén 4,5 MFt többletbe kerül a városnak ez az óvoda és 

nemrégen még töredéknek nevezték a 40 MFt-ot, amelyet egy telekért kaphattak volna.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: ellépve a hitbeli kérdésektől – bár hovatartozása nem titok – 

nézzék a kérdést piaci szemlélettel. Arról beszélnek, hogy átadnak egy ingatlant, de nézzék, 

hogy az elmúlt 10-15 évben mennyi – sokkal nagyobb értékű – ingatlant adtak át más 

fenntartónak azzal, hogy megtartja az intézmény az eredeti funkcióját. Ez azért volt, mert ez 

az Önkormányzatnak hosszú távon jó. Saját példáján keresztül illusztrálja és cáfolja meg, 

hogy hibás lenne a város óvodakoncepciója. Elmondja, hogy nagyon jók a városi óvodák, 

véleménye, hogy ügyesen bánnak az erőforrásokkal.  

 

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

 

Füzesi Anikó szülő: az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy nem csak szülőtársa 

véleménye van a levélben, hanem nagyon sok szülővel egyeztettek, akik azért nincsenek 

jelen, mert a késői időpont miatt nem volt lehetőségük eljönni. A második szülői értekezleten 

azt érezte, hogy próbálják megnyugtatni a kedélyeket – nem pedig átálltak a szülők az 

önkormányzat álláspontjára. A városi óvodák valóban nagyon színvonalasak, ezért szeretnék 

ha ez az óvoda is megmaradna. Elmondja, hogy nem kívánja megnézni a református óvodát, 

nem kíván a gyerekének hitoktatást, de majd ha akarja, nem fogja megtiltani. A kifutó 

rendszer működését az óvónők sem értik, és nem kettő, hanem hat óvónőről van szó az 

óvodában, ezek szerint négyen elmennek. Ott szeretnék tartani őket, de ezt csak akkor lehet, 

ha megmarad az óvoda. Szerinte más döntés születne, ha valamelyik képviselőnek vagy 

családtagjának gyermeke járna az óvodába. Kérdezi, hogy az óvodák felújítására nyert 

összegre pályázott-e a Hétszínvirág óvoda? A Lelkész úrtól kérdezi, hogy akkor is igényt 

tartanak-e az óvodára, ha az Alapítvány által megvásárolt eszközök nem kerülnek átadásra?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a gyermeke – nem ebbe – de önkormányzati 

óvodába járt. Elmondta a szülői értekezleten is, hogy ovi-suli pályázatra ebben az évben van 

lehetőség utoljára. Beszámol a pályázati részletekről. Kéri a Lelkész urat, hogy a kifutó 

rendszerről ő nyilatkozzon. Az Alapítványról nem az Önkormányzat rendelkezik.  

 

Meixner István szülő: véleménye szerint a pályázati feltételek a Hétszínvirág óvodára is 

adottak lettek volna. Kiemeli a tornaszoba hiányát, mert a gyerekeknek a Katonai Főiskolára 
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kell eljárniuk tornázni. Elmondja, hogy több egyházi fenntartású óvodát is meglátogattak, és 

negatív példával is találkoztak. Nyitottak mindenre, de amíg nem látják hogy milyen lesz, 

addig szkeptikusan fogadják az átadást. A zenei oktatást tekintve nem ez lesz 

Magyarországon az első óvoda, mert az internet alapján nagyon sok ilyen van. Azt szeretnék, 

hogy az Önkormányzat teljesítse azt a feladatát, amelyet – mint állampolgárok – nap mint nap 

teljesítenek. Kívánja, hogy ügyesen bánjanak az erőforrásokkal és tartsák meg azokat.  

 

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

 

Horváth-Hegyi Olivér lelkész: tájékoztat, hogy egész napos zenei oktatásról nem tud az 

Oktatási Minisztérium sem, legközelebb Nagyváradon van. A kapott levelek, e-mailek és 

személyes beszélgetések alapján az óvodába maradó gyerekek szüleinek legalább a fele 

egyetért azzal, hogy átvegye az egyház az óvodát azért, mert megújul az óvoda, mert a 

keresztény neveléssel egyetért és ezzel a mostani ellenségeskedéssel nem értenek egyet. Ha 

elkészült a nevelési program, szívesen rendelkezésre bocsátja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a kifutórendszer kimaradt. 

 

Horváth-Hegyi Olivér lelkész: azok az óvónők, akik szeptembertől középső csoportot 

vinnének azokkal 2 éves szerződést szeretnének kötni, akik a nagycsoportosokat viszik 

azokkal 1 éves szerződést. A szerződés lejárta előtt leülnek, és megbeszélik a továbbiakat.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: Meixner úrnak válaszolva megjegyzi, hogy negatív tapasztalatok  

vannak az országban önkormányzati óvodák esetében is. Örömét fejezi ki, hogy a szülők 

nyitottak és kéri, menjenek el a református óvodába és nézzék meg az ottani körülményeket.  

 

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

módosító javaslatot, hogy a költségvetés után döntsenek a kérdésben, mely a határozati 

javaslat 2. pontja lenne.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1759   Száma: 10.02.11/20/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 22:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 23.53 22.22 

Nem 3 17.65 16.67 

Tartózkodik 10 58.82 55.55 

Szavazott 17 100.00 94.44 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   5.56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Trenka István Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Benkovits György Távol - 

 

 

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

javaslatot.  

Szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslat 2. pontját:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1760   Száma: 10.02.11/20/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 22:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 64.71 61.11 

Nem 4 23.53 22.22 

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: 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 
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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 - 

Dicső Zoltán Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Szegő András Nem - 

Trenka István Nem - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Benkovits György Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

55/2010. (II. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. támogatja, hogy a Hétszínvirág Tagóvoda Pannónia u. 40. sz. alatti épületében 

működő 3 óvodai csoport működtetési jogát az Önkormányzat az Evangélikus 

Egyházközség részére 2010. szeptember 1. napjától átadja; 

2. felkéri a polgármestert, hogy a döntéshez szükséges dokumentumok beérkezését 

követően, ha valamennyi kérdésben sikerült megállapodni, legkésőbb a Képviselő-

testület májusi rendes üléséig terjessze a Képviselő-testület elé a döntési javaslatot, 

valamint az Egyházközséggel kötendő megállapodások tervezetét. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2010. május 15. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kiegészítésként elmondja, hogy ez még nem a végleges 

döntés, mert a részletekről most kezdődik az egyeztetés. Megköszöni a Lelkész úr és a szülők 

megjelenését.                            

A Baptista Gyülekezettel kötendő megállapodás következik, amelyhez kéri hívják az 

ülésterembe Dani Zsolt lelkész urat. 

 

Elmondja, hogy korábban már döntés született a terület átadásáról, majd egyeztetéseket 

folytattak arról, hogy átmenetileg hogyan lehetne működtetni az óvodát a Gyülekezet mostani 

Imaházában, de ez a szakhatóságoknak nem felelt meg.  

Ezután folytatódtak a tárgyalások, amelynek eredményeként született egy megállapodás, 

amelyről kéri Dani Zsolt lelkész urat, mondja el véleményét.  
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Dani Zsolt baptista lelkész: ismerteti, hogy a tárgyalások során az a megállapodás született, 

hogy Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az építési engedély jogerőre emelkedését követő két 

éven belül a beruházást megkezdi. Ezt kéri a Megállapodás 6. pontjának első bekezdésében 

módosítani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, befogadható-e? 

 

dr. Gerendás Gábor Közigazgatási és Népjóléti Iroda vezetője: igen, befogadható. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1761   Száma: 10.02.11/20/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 22:12  

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: 

 

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 - 

Benkovits György Távol - 

Dicső Zoltán Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 
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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 

56/2010. (II. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  

 

1. a határozat mellékletét képező tartalommal 3 csoportos óvoda és közösségi ház építése 

céljából jóváhagyja a Magyarországi Baptista Egyházzal kötendő megállapodást; 

2. felhatalmazza a Polgármestert az 1. pont szerinti megállapodás aláírására; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas 

tulajdonátadási megállapodás tervezetét az önálló ingatlan kialakítását követően 

terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő:  2010. június 30. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni Dani Zsolt lelkész úr részvételét.  

 

 

 

20.  Előterjesztés a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól valamint a 

Közterületi Térfigyelő Rendszer létrehozásáról szóló …/2010. (…) Önk.sz. 

rendelet elfogadásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

Szegő András képviselő: módosító javaslata, hogy ne kössék meg a közterület-felügyelők 

munkaidejének beosztását, ezért a 3. § 6. pontjának kihagyását javasolja.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a Hivatal munkarendjét rendeleti szinten kell meghatározni.  Az 

SZMSZ csak a Hivatal általános munkarendjét, és ettől eltérően az Okmányiroda 

munkarendjét tartalmazza és a Közterület-felügyelet általános munkarendtől történő eltérését 

nem, mert az eddigi gyakorlat szerint a speciális rendelet határozta ezt meg. Ezért vagy az 

SZMSZ-ben kell meghatározni, vagy pedig a szakrendeletben a közterület felügyelet 

munkarendjét.  

 

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

határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 1762   Száma: 10.02.11/20/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 22:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91.67 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 8.33 5.56 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Dicső Zoltán Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

4/2010. (II.15.) Önk. sz. rendelete 

 

a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól valamint a Közterületi Térfigyelő 

Rendszer létrehozásáról 
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Szentendre Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 

bekezdésében, a közterület-felügyeletről szóló többször módosított 1999. évi LXIII. törvény 

(továbbiakban: Kftv.) 1. § (6) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében és 22. § (1) bekezdésében, 

valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 39. § (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat által létrehozott Közterület-felügyelet 

szervezetéről és feladatairól, valamint a közterületi térfigyelő rendszer létrehozásáról a 

következő rendeletet alkotja. 

 

 

A Közterület-felügyelet jogállása, szervezete 

 

1. § 

 

(1) Az Önkormányzat Szentendre Város közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel, 

az illetékességi területén található közterületek rendjének és tisztaságának védelme 

érdekében közterület-felügyeletet működtet Szentendrei Közterület-felügyelet 

elnevezéssel (továbbiakban: Közterület-felügyelet). 

 

(2) A Közterület-felügyelet Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 

(továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) belső szervezeti egységeként működik.  

 

(3) A Közterület-felügyelet szervezetére,  irányítására és felügyeletére vonatkozó 

rendelkezéseket a Képviselő-testület Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló mindenkor hatályos rendelete tartalmazza. 

 

(4) A Jegyző a Közterület-felügyelet tevékenységéről évente – a tárgyévet követően február 

28. napjáig – írásbeli tájékoztatót készít a Városüzemeltetési, Környezet- és 

Műemlékvédelmi Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére. 

 

 

A Felügyelet feladatai 

 

2. § 

 

(1) A Közterület-felügyelet a feladatait az Önkormányzat közigazgatási területén lévő, a 

Kftv. szerinti közterületeken, illetőleg az Önkormányzat tulajdonában vagy 

használatában lévő, a közforgalom számára nyitva álló épületekben látja el.  

 

(2) A Közterület-felügyelet ellátja a Kftv.-ben, a jelen rendeletben, az egyéb központi 

jogszabályokban, valamint a Képviselő-testület egyéb helyi rendeleteiben meghatározott 

feladatokat, így különösen: 

 

a) közlekedésrendészeti feladatok: 

 járművek behajtási engedélyhez kötött területeken történő közlekedésének 

ellenőrzése; 

 külön jogszabályban meghatározott esetekben és feltételekkel külön 

jogszabályban meghatározottak szerint intézkedés a közterületen tárolt 

üzemképtelen és hatósági jelzés nélküli járművek eltávolítása iránt; 
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 külön jogszabály alapján a Közterület-felügyelet hatáskörébe tartozó 

közlekedési szabálysértésekkel szembeni fellépés; 

 iskolakezdéskor a gyermekek közlekedésének segítése az iskolák környékén. 

b) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez kötött 

tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, a közterületen jogosulatlanul 

elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése 

c) az állatok tartásával kapcsolatos valamint állategészségügyi feladatok: 

 az állattartásra vonatkozó helyi rendeletben meghatározott előírások 

betartásának ellenőrzése; 

 a gyepmester értesítésével intézkedés a gazdátlan, kóbor állatok és ebek 

befogása, valamint a közterületeken található állattetemek begyűjtése és 

ártalmatlanítása iránt. 

d) intézkedés kezdeményezése a közterületen észlelt szennyezés (engedély nélkül 

elhelyezett reklámok, hulladéklerakás), illetve az egészségre egyébként ártalmas 

tevékenység, illetve állapot megszüntetése érdekében, a köztisztaságra vonatkozó 

helyi szabályok betartásának ellenőrzése 

e) a helyi hulladékszállítási közszolgáltatóval együttműködve a vállalkozói és lakossági 

hulladékszállítási szerződések ellenőrzése 

f) közreműködés a közterületi szeszesital fogyasztást, illetve a játszótéri dohányzást tiltó 

helyi szabályok betartatásában 

g) közreműködés a piac szabályszerű működésének ellenőrzésében 

h) városüzemeltetési hiányosságok (megrongálódott közlekedési táblák, beszakadt 

csatornafedelek, stb.) észlelése esetén intézkedés kezdeményezése azok megszüntetése 

iránt 

i) közreműködés városi rendezvények előkészítésében és biztosításában 

j) szükség esetén közreműködés az önkormányzati vagyon védelme érdekében külön 

jogszabályban meghatározottak szerint 

k) a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e 

tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok 

összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés 

feltételeiről szóló külön jogszabályban részletezett szabályok megszegése esetén a 

gépjárműről és annak hatósági jelzéséről történő felvételek készítése és azok Országos 

Rendőr-főkapitánysághoz történő továbbítása a közlekedési szabályok megszegésének 

bizonyítására 

l) közterületi térfigyelő rendszer működtetése 

m) a járőrözések során észlelt bármely jogellenes állapot jelzése, intézkedés 

kezdeményezése a hatáskörrel rendelkező szervnél. 

 

 

A közterület-felügyelő jogállása és intézkedései 

 

3. § 

 

(1) A Közterület-felügyelet szervezete közterület-felügyelőkből áll, a munkáltatói jogokat a 

Jegyző gyakorolja. A feladatkörében eljáró közterület-felügyelő hivatalos személy. 

 

(2) A közterület-felügyelő köztisztviselő, közszolgálati jogviszonyára a Kftv. valamint a 

köztisztviselők jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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(3) A közterület-felügyelő a feladatát egyenruhában végzi. Az egyenruha karjelzésén 

Szentendre város címere és a „Szentendrei Közterület-felügyelet” felirat található. Az 

egyenruha ellátás szabályait külön jogszabály rendelkezései alapján a Jegyző által 

kibocsátott belső szabályzat tartalmazza. 

 

(4) A közterület-felügyelő szolgálata teljesítésekor egyenruhájára kitűzve viseli az 

országosan egységes, egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvényt.  

 

(5) A közterület-felügyelő  munkaideje heti 40 óra. 

 

(6) A közterület-felügyelő munkaideje hétfőtől péntekig 8-16 óráig tart. Ettől eltérően 

május 1. napjától szeptember 30. napjáig a közterület-felügyelő munkaideje hétfőtől 

péntekig 8-16 óráig, szombaton és vasárnap 10-18 óráig tart. 

 

(7) A Jegyző – a Polgármesterrel történő egyeztetést követően – a heti munkaidő 

figyelembe vételével a napi munkaidő beosztását az (5) bekezdésben foglaltaktól 

eltérően is megállapíthatja, illetve munkaidőkeretet állapíthat meg. 

 

4. § 

 

(1) A közterület-felügyelő a Kftv.-ben és egyéb központi jogszabályokban, valamint ezek 

rendelkezései alapján a Jegyző által kibocsátott szolgálati szabályzatban 

meghatározottak szerint látja el feladatait, és jár el intézkedései során. 

 

(2) A közterület-felügyelő intézkedésével kapcsolatos panaszok elbírálása a Kftv. illetve 

egyéb központi jogszabály rendelkezései alapján történik.  

 

(3) A Közterület-felügyelet a feladatai ellátása során együttműködik 

a) a rendőrséggel, 

b) a katasztrófavédelemmel, 

c) a vám- és pénzügyőrséggel, 

d) a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal, 

e) az egyéb állami ellenőrző szervekkel, így különösen az egészségügyi, adó-, 

állategészségügyi, fogyasztóvédelmi és környezetvédelmi hatóságokkal, 

f) a Polgármesteri Hivatal más szervezeti egységeivel, így különösen a szabálysértési, 

építésügyi, környezetvédelmi hatósággal, 

g) a Szentendrei Polgárőrség szervezetével, 

h) a Városi Szolgáltató Zrt.-vel, valamint  

i) a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervekkel, társadalmi szervezetekkel. 

 

(4) A (3) bekezdésekben megjelölt szervekkel, szervezetekkel történő együttműködésről a 

polgármester együttműködési megállapodást köthet, a rendőrséggel a Kftv. 

rendelkezései alapján együttműködési megállapodást köt.  
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Közterületi Térfigyelő Rendszer 

 

5. § 

 

(1) Az Önkormányzat az 1. § (1) bekezdésben meghatározott illetékességgel létrehozza a 

Közterületi Térfigyelő Rendszert (továbbiakban: Térfigyelő Rendszer). 

 

(2) Az Önkormányzat a Térfigyelő Rendszer üzemeltetésével és kezelésével a Közterület-

felügyeletet bízza meg. 

 

(3) A Térfigyelő Rendszer azon műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a közterületi 

képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását.  

 

(4) A Térfigyelő Rendszer működésének célja: 

a) a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása, 

b) a Térfigyelő Rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, felügyelete 

c) a Közterület-felügyelet tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, 

a két szervezet közötti együttműködés erősítése, 

d) a lakosság, a Városban dolgozók, a Városba látogatók biztonságérzetének növelése, a 

jogsértések visszaszorítása. 

 

(5) A közterület-felügyelő a Térfigyelő Rendszer üzemeltetésére és kezelésére, az azzal 

készített álló- és mozgókép felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, 

továbbítására, valamint a fentiekben nem említett bármely más adatkezelésre kizárólag a 

Kftv.-ben, egyéb központi jogszabályban, illetve az ezen jogszabályok alapján a Jegyző 

által kibocsátott, a Térfigyelő Rendszer működésére vonatkozó adatkezelési 

szabályzatban meghatározottak szerint jogosult. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

6. § 

 

(1) Ez a rendelet 2010. február 15-én lép hatályba és ezzel egyidejűleg a közterület–

felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 8/2006. (II.17.) Önk. sz. rendelet 

(továbbiakban: R.), a R. módosításáról szóló 16/2007. (III.21.) Önk. sz. rendelet és a R. 

módosításáról szóló 21/2009. (V.15.) Önk. sz. rendelet hatályát veszti. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2010. február 11. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó  

                        polgármester                                                                  jegyző 
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21. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők 

teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározásáról 

Előadó: dr. Molnár Ildikó jegyző 

 

 

 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: jelzi, hogy elírás történt a határozati javaslat „Kiemelt célok” cím 

alatti utolsó bekezdésben a pontos szövegrész: „…22 munkanap”.  

 

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

határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1763   Száma: 10.02.11/21/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 22:16  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

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 - 

Trenka István Igen - 

Benkovits György Távol - 

Dicső Zoltán Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 
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Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2010. (II. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2010. évi 

teljesítményértékelésének alapját képző kiemelt céljaiként az alábbiakat határozza meg:  

 

 

1.) Kiemelt célok: 

 testületi, bizottsági döntések előkészítése 

 a pályázati felhívások folyamatos figyelemmel kisérése, a különböző pályázati 

lehetőségek feltérképezése és a pályázatokon történő részvétel előkészítése, lebonyolítása 

 az adóhátralékok és egyéb tartozások fokozottabb behajtása 

 az önkormányzati vagyonkoncepció végrehajtása  

 az ingatlanhasznosítás költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatainak 

teljesítése 

 hatósági eljárási határidők betartása 

 elektronikus közigazgatás működtetése 

 a lakossági beadványok 22 napon belüli megválaszolása 

 

 

2.) Egyéb célok: 

 ügyfélbarát működés 

 tervszerűbb vagyongazdálkodás 

 kistérségi munka segítése 

 kommunikáció (városkönyv, fórumok stb.) 

 kapcsolattartás a kisebbségi önkormányzatokkal 

 a hatósági munka törvényességi színvonalának emelése, a napi munkavégzés során a 

törvényesség következetes érvényre juttatása (határidők megtartása, válaszlevelek teljes 

körű határidőre történő elkészítése) 

 az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtása során a gazdálkodás 

szabályszerűségének biztosítása célszerűségi, hatékonysági, takarékossági és 

kockázatelemzési szempontok alapján 

 költségvetés szükséges módosításainak időben történő előkészítése, különös tekintettel a 

változó gazdasági helyzetre, a pénzügyi válság következményeire 

 a lakosság adófizetési moráljának javítása 

 az új adóalanyok felkutatása, bevonása  

 a költségvetési koncepció és költségvetési javaslat határidőre történő elkészítése 

 a lakókörnyezet fejlesztése, a közparkok, közterek állapotának javítása, a zöldterületek 

bővítése, a környezetterhelés csökkentése, valamint a lakosság életminőségének javítása 
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 az önkormányzat felelősségi körében a környezet állapotának és annak a lakosság 

egészségére gyakorolt hatásának folyamatos figyelemmel kísérése 

 a képzettségi színvonal emelése érdekében a továbbképzési terv előkészítése, az alap,- és 

közigazgatási szakvizsga kötelezettség teljesítésének elősegítése 

 az esedékes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség határidőre történő elkészítése, 

megszervezése 

 a képesítési előírások meglétének felülvizsgálata, ellenőrzése; az új feladatokhoz új 

képesítés megszerzésének előírása 

 az önkormányzati rendeletek európai uniós előírásoknak megfelelő folyamatos 

aktualizálás, a jogszabályváltozások alapján  

 a hatósági munkavégzéshez szükséges jogszabályok megismertetése a köztisztviselőkkel 

 a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélszolgálat folyamatos működtetése, a hatósági 

ügyintézés folyamatos ellenőrzésének fokozása  

 a Polgármesteri Hivatal honlapjának folyamatos korszerűsítése, karbantartása és 

aktualizálása 

 a Polgármesteri Hivatal információs hálózatának fejlesztése 

 a hivatali folyamatok minőségbiztosítási követelményeinek megfelelő lebonyolítása 

 az országgyűlési és önkormányzati választások magas szintű lebonyolítása 

 

 

Felelős:  jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

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

Önk.sz. rendelet módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

módosítását. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1764   Száma: 10.02.11/22/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 22:16  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91.67 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 8.33 5.56 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 
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Megjegyzés: 

 

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 Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Dicső Zoltán Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2010. (II.15.) Önk. sz. rendelete 

 

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 10/2009. (II. 18.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi törvény 16.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, 

többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében, a Magyar 

Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben meghatározottaknak 

megfelelően Szentendre Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 10/2009. (II. 

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

 

1. § 
 

 

(1) Szentendre város 2009. évi költségvetésének 

bevételi főösszege            12 136 224 EFt-ról           12 435 899   EFt főösszegre  

kiadási főösszege             12 136 224 EFt-ról           12 435 899  EFt főösszegre 

változik 

 

(2) A R.1. számú melléklet – A működési és felhalmozási célú bevételi  és   kiadási 

előirányzatok bemutatása mérlegszerűen – helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
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2. § 

 

 

(1) A R. 2. számú melléklet – Költségvetési előirányzatok önállóan és részben önállóan 

gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként és létszámadatok -  

helyébe jelen rendelet  2. számú melléklete lép. 

(2) A R. 3. számú melléklet – Felújítások – helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép 

(3) A R. 4. számú melléklet – Beruházások – helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete 

lép 

        (4) A R. 5. számú melléklet – A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként – 

helyébe jelen rendelet    5.  számú melléklete lép. 

 (5) A R. 5/A számú melléklet – Ellátottak pénzbeli juttatása – helyébe jelen rendelet    5/A  

számú melléklete lép. 

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

számú  melléklete lép. Az önkormányzati lakás bérleti jogáról való lemondásért fizetendő 

térítést az Önkormányzat a Lakásalap terhére rendezi.  

(7) A R. 5/C számú melléklet – Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi költségvetése - 

helyébe a rendelet 5/C számú  melléklete lép. 

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

melléklete lép. 

 

 

3.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napjával lép hatályba 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

Szentendre, 2010. február 11. 

. 

 

 

dr.Dietz Ferenc            dr. Molnár Ildikó 

                            polgármester                                                               jegyző 

 

 

 

A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

 

23.  Előterjesztés szentendrei ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról (hrsz-ok 

módosításáról) 

            Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a két határozati javaslat adminisztratív pontosításról szól. 

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1765   Száma: 10.02.11/23/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 22:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

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 - 

Benkovits György Távol - 

Dicső Zoltán Távol - 

Fülöp Zsolt 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:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2010. (II. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.  Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő 4428/5 hrsz-ú ingatlanból cca. 10 

m2 törzsvagyonból történő kivonásához és forgalomképes vagyonkörbe való 

átvezetéséhez hozzájárul, és az értékbecslő által meghatározott áron értékesíti, a 4427 

hrsz-ú ingatlan tulajdonosa számára; 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy 4428/5 hrsz-ú ingatlanokat érintő változásoknak az 

ingatlanvagyon-kataszteren való átvezetéséről rendelkezzen 

 

Felelős:     Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

59/2010. (II. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő 8964/1 hrsz-ú ingatlanból cca 

1300 m2-t értékesít a 8963/10, 8963/8, 8963/9 és 8963/7 hrsz-ú ingatlan 

tulajdonosának az értékbecslő által meghatározott áron. A maradék cca 89 m2-t a 

8965/7 hrsz-ú közterület ingatlanba a nem forgalom képes törzsvagyonba beemeli, 

valamint az ingatlanon áthaladó 8963/9 hrsz-ú útszakaszt törli a szabályozási tervből; 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy 8964/1és a 8965/7 hrsz-ú ingatlant érintő változásoknak az 

ingatlanvagyon-kataszteren való átvezetéséről rendelkezzen 

 

Felelős:     Jegyző 

Határidő: 2010. március 31. 

 

 

 

24.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Püspökmajor lakótelepi 

Bölcsőde férőhelyeinek bővítéséről 

  Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

dr. Gerendás Gábor Közigazgatási és Népjóléti Iroda vezetője: amiatt, hogy a költségvetés 

tartalékában ugyan szerepel az, hogy emelkedni fog a gondozónői létszám a férőhelyszám 

bővítés miatt, a Közgazdasági és Vagyon Iroda Vezetője jelezte, hogy ezt határozati 

javaslatban nevesíteni kell, ezért arra van szükség, hogy a jelenlegi 3-4. pontokból 5-6. pont 

lesz, és az új 3-4. pontok a következők szerint alakulnak:  

3. a Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde engedélyezett létszámát 40 főre módosítja; 
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4. felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozat 1. pontjában foglaltak 2010. évet érintő 

költségvetési kihatásai fedezetének biztosítása érdekében gondoskodjon az 

Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (I.28.) Önk. sz. rendelet 

módosításának előkészítéséről és a tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé; 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a módosítást és szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1766   Száma: 10.02.11/24/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 22:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

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 - 

Benkovits György Távol - 

Dicső Zoltán Távol - 

Fülöp Zsolt 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:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2010. (II. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. a Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde férőhelyeinek számát 120-ról 144-re (maximált 

létszám: 168 fő) emeli; 

2. az 1. pontban foglalt döntéssel összhangban a Püspökmajor lakótelepi bölcsőde 

Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:  

- 10/3. pontjának helyébe az alábbi szöveg lép: 

„10/3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

 szociális közszolgáltatást végző költségvetési szerv 

 - 85321-1 bölcsődei alapellátás  

A gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb 

szolgáltatás: 

- időszakos gyermekfelügyelet.” 

- 10/4. pontjának helyébe az alábbi szöveg lép:  

„10/4. Gondozási egységek (férőhelyek) száma: 

bölcsődei gondozási egységek: 6 

bölcsődei csoportok: 12 (144 férőhely, maximált 

feltöltöttség: 168 fő) 

  időszakos gyermekfelügyelet: a normál bölcsődei csoport üres 

férőhelyein” 

 

3. a Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde engedélyezett létszámát 40 főre módosítja; 

4. felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozat 1. pontjában foglaltak 2010. évet érintő 

költségvetési kihatásai fedezetének biztosítása érdekében gondoskodjon az 

Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (I.28.) Önk. sz. rendelet 

módosításának előkészítéséről és a tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé; 

5. felhatalmazza a Polgármestert a bölcsőde új működési engedélyének kiadására 

irányuló eljárás megindítására, és a szükséges nyilatkozatok megtételére; 

6. a 2. pontban foglalt döntésnek megfelelően jóváhagyja a határozat mellékletét képező 

„módosító alapító okirat”- ot és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

MÓDOSÍTÓ ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

A Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde működésére a 316/2009. (IX.10.) Kt. sz. határozattal 

jóváhagyott alapító okiratról 

 

1. Az alapító okirat 10/3. pontja az alábbiak szerint változik: 
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„10/3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

 szociális közszolgáltatást végző költségvetési szerv 

 - 85321-1 bölcsődei alapellátás  

               A gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatás: 

- időszakos gyermekfelügyelet.” 

 

2. Az alapító okirat 10/4. pontja az alábbiak szerint változik:  

 

„10/4. Gondozási egységek (férőhelyek) száma: 

bölcsődei gondozási egységek: 6 

bölcsődei csoportok: 12 (144 férőhely, maximált 

feltöltöttség: 168 fő) 

az időszakos gyermekfelügyeleti 

időszakos gyermekfelügyelet: a normál bölcsődei csoport 

üres férőhelyein.” 

 

A módosítást a Képviselő-testület a 60/2010. (II.11.) Kt. sz. határozatával fogadta el és 

egységes szerkezetbe foglalta. 

 

 

Szentendre, 2010. ……………. 

 
 

 

     Az alapító képviseletében: 

 

 

                                                                                          dr. Dietz Ferenc  

                                                                                                          polgármester 

 

 

 

25. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények felvételi 

szabályainak és körzethatárainak felülvizsgálatáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1767   Száma: 10.02.11/25/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 22:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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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: 

 

 

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 - 

Benkovits György Távol - 

Fülöp Zsolt 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 

61/2010. (II. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

1. 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású 

Szentendre Város Óvodai Intézménye felvételi szabályait a következők szerint határozza meg. 

1.1. 

Szentendre Város Önkormányzata továbbra is vállalja az óvodáztatás terén jelentkező 

férőhely iránt érdeklődők igényeinek kielégítését, számolva a város egyéb fenntartású óvodák 

férőhelyeivel. 

- Szentendre területén a speciális körülményekre tekintettel, az egy óvodai 

intézményünk az egész város területéről fogadja a gyermekeket, és a felvételnél tekintettel 

van az esélyegyenlőségi előírásokra. 

- A férőhely hiányában esetleg máshonnan elutasított gyermekeknek - szabad 

férőhelyek létezéséig -   felvételt nyújtó tagóvodákat jelöl meg. 
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- Intézményeinkben elsődlegesen a szentendrei polgárok gyermekeit vesszük fel, és 

csak a helyi igények  maradéktalan teljesülése után vehet fel nem helyi lakost  az óvodai 

intézmény, az esetet jeleznie kell a fenntartó felé.  

1.2. 

Figyelembe véve az esélyegyenlőség érvényesülésének új törvényi előírásait, a korábbi bevált 

helyi szabályainkat és a város sajátosságait, a fenntartó új és új sorrendű helyi szabályokat 

alkot. 

A tagóvodák azokat a jelentkezőket vegyék fel: 

- először, akik szentendrei lakcímkártyával rendelkeznek, mert a városban élnek és az 

óvodaköteles korosztályhoz tartoznak, az intézményt gyalogosan is meg tudják 

közelíteni, 

- az intézményhez közel lakó halmozottan hátrányos helyzetű és a nagycsaládos 

jelentkezők előnyt élveznek, 

- a törvényi elvárásként meghatározott átlaglétszámot minden óvodai csoport 

tekintetében - minimum – biztosítani kell, 

- a két főnek számító, különleges ellátásra szoruló beilleszkedési, tanulási vagy 

magatartási nehézséggel küzdő (röviden, BTMN) jelentkezőt az „azonos 

megterhelés” elvének figyelembe vételével, helyezik el a tagintézmények, 

- a testvérek egy intézményben történő elhelyezése fontos szempont, ha a család még 

mindig Szentendrén bejelentett lakcímmel rendelkezik.  

1.3. 

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek elhelyezése csak az erre a 

feladatra kijelölt és alkalmas intézményben valósulhat meg; 

hallássérült SNI-sek ellátása:    Vasvári P. Tagóvoda , -  

mozgássérült SNI-sek ellátása:   Püspökmajor ltp. Tagóvoda és Szivárvány 

Tagóvoda  

enyhe értelmi fogyatékos SNI-sek ellátása:  Bimbó u. Tagóvoda és Izbégi Tagóvoda 

beszédfogyatékos SNI-sek ellátása:  Hétszínvirág Tagóvoda, Hold u. Tagóvoda 

 

1.4. Az óvodai jelentkezések és beírások rendjét csak a mellékletben leírtak szerint 

szervezheti az óvoda, ezen előírások a határozat mellékletét képezik. (H/3. sz. melléklet). 

Felelős: Polgármester, óvodavezető 

Határidő: 2010. március 1.   

 

 

2. 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású általános 

iskolák felvételi szabályait és körzeteit a következők szerint határozza meg: 

2.1. 

Szentendre Város Önkormányzata továbbra is vállalja az általános iskolai nevelés-oktatás 

terén jelentkező férőhely iránt szentendrei lakcímű érdeklődők igényeinek kielégítését. A 

2010/11. tanévtől az iskolák körzeteinek kialakításához a Népesség-nyilvántartó adatsorából 

lekért, december végi adatokat veszi alapul (H/1. sz. melléklet). Az önkormányzat a december 

végi adatsor alapján kialakított iskolai körzetek végrehajtását tartja magára nézve 

kötelezőnek, számolva a város egyéb fenntartású általános iskoláinak férőhelyeivel. 

Az iskolák azokat a jelentkezőket vegyék fel: 

2.1.1. először, akik szentendrei lakcímkártyával rendelkeznek, a városban élnek és az 

iskola körzetéhez tartozó tankötelesek, sajátos nevelési igényűek, 

2.1.2. az intézményhez közellakó halmozottan hátrányos helyzetű jelentkezők előnyt 

élveznek, 
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2.1.3.   a két főnek számító, különleges ellátásra szoruló beilleszkedési, tanulási vagy 

magatartási nehézséggel küzdő (röviden, BTMN) jelentkezőt és a hhh-s tanulókat az 

„azonos megterhelés” elvének figyelembe vételével, helyezik el az intézmények 

2.1.4.    a törvényi elvárásként meghatározott átlaglétszámot minden induló iskolai 

osztály tekintetében - minimum –  biztosítani kell (21-26 fő), 

2.1.5. a testvérek egy intézményben történő elhelyezése fontos szempont, ha a nagyobb 

testvér alsó tagozatos és a  család még Szentendrén bejelentett lakcímmel 

rendelkezik,  
       2.1.6.     nem helyi lakost, csak akkor lehet iskoláinkban elhelyezni, ha a fenntartói 

egyeztetésből nyilvánvalóvá válik,  hogy valamennyi szentendrei igény maradéktalanul 

teljesült már.  

 

2.2. Engedélyezi a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumnak, hogy az 

emeltszintű testnevelést biztosító osztályába körzetén kívülről is felvegyen tanulót, és a 

jelentkezők között mozgáskészség felmérést végezzen a kijelölt, városi általános iskolai 

jelentkezési időpontok előtt. Az e felmérésben résztvevő tanulók szüleinek is el kell menniük 

a kijelölt jelentkezési napok egyikén gyermekük körzeti iskolájába, ahol jelezniük szükséges, 

hogy hol igénylik a városi általános iskolai férőhelyet igénybe venni.   

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium a többi tanuló jelentkezéséről szóló első 

visszajelzés alkalmával (5. napon) honlapján, hirdetőtábláján közli a szülőkkel gyermekük 

mozgáskészség mérésének eredményét, azaz, felvette-e az emelt színtű testnevelést biztosító 

osztályba. 

 

2.3. Az iskolai jelentkezések és beírások rendjét csak a mellékletben leírtak szerint 

szervezhetik az iskolák, ezen előírások a határozat mellékletét képezik (H/2. sz. melléklet). 

  

2.4. 

A Barcsay Jenő Általános Iskola felvételi körzetét  - tekintettel az esélyegyenlőségi 

előírásokra – a következő utcákra jelöli meg:  

Akácfa  , Almás ,  Árboc , Árok , Ászok , Avar ,   

Balázs Á. u., Barackos út  160-ig ,  Barackvirág , Bég , Berek, Bokréta, Bokros , Boldog, 

Borbolya , Boróka , Borz ,      

Csalogány, Csabagyöngye, Csend, Cserebogár köz , Cserebogár u. , Cseresznyés, Csiperke , 

Csóka ,         

Dália, Damjanich, Debreceni, Deli Antal, Dózsa György, Dunakanyar körút 40-től ,  

Erdész,                                          

Fácán, Farkas, Fehérvíz, Felhő, Fenyő, Fészek, Fogoly,                                                                                                                 

Gomba, Gyöngyvirág, 

Hajnal, Hajnal köz, Hamvas Béla, Hangya, Harangvirág, Harmat, Harkály, Hegymester, 

Hóvirág, Holló, Honvéd, Horgony, Hóvirág, Huba,        

Ibolya, Irányi Dániel,   

János u. 12-től, páratlan oldalon az 1585/2 helyrajzi sz-tól- a Deli A. u. fölött, Jázmin köz, 

Jázmin, Jóvízmajor,        

Kálvária tér, Kálvária út, Kankalin, Károly utca, Katona József, Kikerics utca, Klapka, 

Kondor Béla,  Kőhegy, Kökény, Körte , Középhegy utca, Kőzúzó, Kövidinka, Kun,   

Levendula, Liliom,                                                              

Magas u., Mandula köz, Málna , Mathiász,  Meggyfa köz , Moha , Mókus , Móricz Zsigmond, 

Möller István, Muskátli , Muskotály , Művész tér ,       

Nagybányai, Napfény, Napos sétány, Nyírfa ,      Orgona, Otelló, Ösvény,   Pannónia u., 

Panoráma, Patak, Petyina utca, Pismány utca, Pirkadat, Pomázi köz, Pomázi út,                                             
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Radnóti Miklós, Radnóti sétány, Remény, Rigó, Római temető, Rózsa köz, Rózsa utca, Rügy 

u.,               

Stromfeld, Szabadkai, Szamóca, Szatmári, Széchenyi István tér, Szél, Szénás, Szilfa, 

Szitakötő,  

Szmolnica sétány, Szobrász, Szúnyog,       

Táltos, Tarsoly, Tátika, Tisztás, Tómellék, Török Ignác, Tölgy, Törökvölgyi út , Tücsök, 

Tyúkos dűlő,  

Üde, Üstökös,         

Vadkacsa, Vadőr, Várkonyi Zoltán, Varjú köz, Vörösbegy, Vörösgyűrű sétány,     

            

2.5. 

Az Izbégi Általános Iskola felvételi körzetét  - tekintettel az esélyegyenlőségi előírásokra – a 

következő utcákra jelöli meg: 

Anna, 

Barackos út 161-től, Bazsalikom, Bessenyei, Bolygó, Bükkös part  23-tól, 

Czotter A., Csapás, Csányi, Cserfa, Csicserkó, 

Daru, Deák F., Dombalja, 

Egres 16-tól, Eötvös, Eper köz, Eper, Ezerjófű , 

Fakopács, Fiastyúk, Flórián, Forgács, Forrás, Frangepán, Fűrj köz, Fűrj u., Füzes park, Füzes 

köz, Füzér, 

Galamb, Gellért, György, 

Hegybíró, Horhos,  

Íjász,         

János u. 10-ig , páratlan oldalon az 1563/3 helyrajzi számig - Deli A. utcáig, Jobbágy, Jósika, 

József, József A., 

Kadarka, Kapisztrán, Kaptató, Kavics, Kékesi, Kengyel, Kisforrás, Kovács L., 

Lehel köz, Lehel u., Lévay, Líra, Lyubojevics D., 

Málinkó, Mária, Menyét, Mester, Mikszáth, Mimóza  Muflon, 

Nap, Nefelejcs, Nyár, Nyest, 

Ősz, Őszapó,                 

Pacsírta, Pásztor, Perc, Pereszke, Pilis, Pinty, Pipiske, Puskin,  

Sas, Sikló, 

Szarvas köz, Szarvas hegy, Szegély, Szélkerék, Szentlászlói, Szilva,  Szőke L., Sztaravodai, 

Szűcs J. ,  

Tavasz, Táncsics, Tegez, Tél,Templom, Tuja,  

Ungvári, 

Vaddisznó, Vajda, Vasvári P., Vásárhelyi, Villám, Wesselényi, 

Zilach, Zimmer J., Zúzmara,      

 

Ez az intézmény helyezi el elsődlegesen a Pilisszentlászlóról érkező tanulókat a községi 

önkormányzattal kötött szerződésünk értelmében. 

 

2.6. 

A Templomdombi Általános Iskola felvételi körzetét  - tekintettel az esélyegyenlőségi 

előírásokra – a következő utcákra jelöli meg:   

Ady Endre 90-ig, Alsóhegyi, Alkotmány, Angyal, Apród, Arzén, Ábrányi,  

Barackos köz, Barcsay J. tér, Bem, Bercsényi, Borpince, 

Csillag,  

Dalmát, Darupiac,  Dézsma, Dodola, Dunaár,  
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Fulco deák,  

Gőzhajó, Gyík,  

Halász, Hold, Hunyadi,   

Iskola u.,  

Kapás köz, Kígyó, Kmetty tér, Kölcsey,  Kuruc köz,  

Mandula u., Martinovics, Mogyoró, Méhész,  

Pátriárka, Piszke köz,  

Réti sétány,  

Szerb, Szőlő köz,  

Temető,  

Zenta, Zrínyi, 

 

2.7. 

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium felvételi körzetét  - tekintettel az 

esélyegyenlőségi előírásokra – a következő utcákra jelöli meg:   

Acél, Ady E. 91-től, Alsó-Duna, Aradi, Arany J., Attila,  Árpád,  

Bajcsy- Zsilinszky, Bartók Béla, Batthyány, Bogdányi, Bolgár, Botond, Bükkös part 22-ig   

Céh utca,  

Dr. Nagy L.,  

Dumtsa Jenő, Duna korzó, Dunakanyar körút 39-ig, Dunakanyar sétány,  

Egres út 14-ig, Előd, Erdélyi,  

Felsőhegyi, Fő tér, Futó, Fürdő,  

Görög,  

Hajós,  

Ilosvai, Jókai,  

Kanonok, Kelta köz, Kertész, Kossuth Lajos, Kör, Kucsera F.,  

Lövész, 

Malom, Mátyás király,  

Orbán tér, Őrtorony,  

Paprikabíró, Péter Pál, Piac köz, Percel, Petőfi,  

Rab Rábi tér, Rakodczky, Rákóczi, Rév, Római táborkert, Római sánc köz,  Rózsakert,  

Saru köz, Stéger F. köz,  Szegedi, Szent István, Sziget, Szofrics P.,  

Tiszteletes, Toldi,  

Vasúti villasor, Városház tér, Virág, Vitéz, Vörös hattyú, Vörösmarty, Vuk Karadzsics tér,  

 

2.8. 

A határozat 2. sz. mellékletét képező Iskolai felvételi eljárásrend 8. pontjában a szülői 

cselekvéssort az alábbi szövegre módosítja. 

A szülő az iskolák honlapján, faliújságán, hirdető tábláján tájékozódhat gyermeke iskolai 

beírásáról, felvételéről.  

Felelős: Polgármester, igazgató 

Határidő: 2010. március 1. 

 

3. 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású 

közoktatási intézmények működési, felvételi körzethatárainak kialakítására korábban 

jóváhagyott 58/2009. (II.12.) Kt. sz. határozatát visszavonja. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2010. március 1. 
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26. Előterjesztés önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

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

javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1768   Száma: 10.02.11/26/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 22:20  

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: 

 

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 - 

Benkovits György Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozza:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

62/2010. (II.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:  

Az alapító okirat 10. bekezdés b) pontja kiegészül az alábbi szakfeladatokkal:  

841906  Finanszírozási műveletek elszámolásai 

841907 Önkormányzatok elszámolásai 

 841908  Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 

2. a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Polgármesteri Hivatal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Az alapító okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2010. (II.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

Az alapító okirat 8. bekezdése kiegészül az alábbi szakfeladatokkal: 

841409 m.n.s. pénzügyi, igazgatási tevékenység önkormányzati költségvetési   

szervnél 

841907 Önkormányzatok elszámolásai 

879034   Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen 

555099 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás 

Az alapító okirat 7. bekezdésében meghatározott szakfeladatok közül törlésre kerülnek 

az alábbi szakfeladatok: 

841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten 

879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson 

 

2. határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Gazdasági Ellátó Szervezet 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Az alapító okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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27. Előterjesztés az Önkormányzat testnevelési és sport feladatairól szóló 32/2007. 

(VI.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról II. forduló 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

Kun Csaba alpolgármester: egyeztetést folytatott Hajdu Gábor és Horváth Győző 

képviselőkkel illetve Gróz Jánossal és több sportvezetővel, valamint bizottsági ülésen is 

tárgyalták, hogy a határozati javaslatban foglaltakkal kiegészítve a rendeletet – egy olyan 

megoldást találtak, amely sportbékét teremthet. Ennek lényege, hogy a jelenlegi 13,2 MFtot – 

amely rendelkezésre áll a sportalapban – kiegészítve a DMRV Zrt-től kapott 1 MFt-tal, 

további 5 MFt költségvetési tartalék terhére megnövelik, így összesen 19,2 MFt-ot tudnak 

sportra fordítani. Ebből 16 MFt kerülne – a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 

döntése alapján – terembérletekre, 2 MFt a diáksport egyesületek támogatására és 1,2 MFt 

pedig az egyéb sportegyesületek működési célú támogatására, akik nem bérelnek termeket. 

Kb. 20 MFt a városban a teremigény, így 80 %-os szinten kielégítenék ezt, mely leginkább a 

kézilabda egyesületeknek jelent segítséget, mert nekik a legnehezebb kigazdálkodni a 

terembérletet. A diáksport egyesületek pedig hasonló jellegű támogatást kapnának, mint a 

korábbi években.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 

Elnökétől, hogy lefolytatta-e a szükséges egyeztetéseket és elfogadták-e az egyesületek a 

javaslatot.  

 

Horváth Győző Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke: elfogadták.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Közgazdasági és Vagyon Iroda Vezetőjétől kérdezi, hogy a 

forrás megvan-e?  

 

 

Puhl Márta Közgazdasági és Vagyon Iroda vezetője a kérdésre mikrofonon kívül igennel 

válaszol.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi a Sport Munkacsoport elnökétől, hogy elfogadható-e 

a javaslat?  

 

Hajdu Gábor képviselő: mint a Sport Munkacsoport elnöke elfogadja a javaslatot.  

 

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

határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1769   Száma: 10.02.11/27/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 22:24  
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Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 66.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.69 5.56 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

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 - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Szegő András Távol - 

 

 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2010. (II. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a Sport Alapot 19,2 MFt-ban határozza meg, melynek összetétele: 13.2 MFt az 

Önkormányzat 2010. évi költségvetésében már szerepel, 1 MFt a DMRV Zrt-től 

kapott támogatás, további 5 MFt a költségvetési tartalék terhére. 
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2. A Sport Alapból a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság által kiírandó pályázat 

útján történő sport támogatás a következőkre fordítható: legfeljebb 16 MFt terem 

bérletre, 2 MFt diáksport egyesületek működési célú támogatására, 1,2 MFt sport 

egyesületek működési célú támogatására.   

3. Szentendre Város Sportkoncepciója, melyet a Képviselő-testület 44/2007. (II. 13.) Kt. 

sz. határozatával fogadott el az alábbiak szerint módosul: 

 

III.4.1. Helyzetelemzés 

„Ki kell emelni néhány olyan sportágat, amely értékei fontosak, és kiemelkedő jelentőséggel 

bírnak a város számára, mint a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a küzdősportok, és a vízi 

sportok: úszás, vízilabda, kajak-kenu.” 

V. A sport támogatásának rendszere 

- „Minden évben a támogatási szerződésben rögzített határidőig az önkormányzat felé 

elszámolnak a részükre nyújtott önkormányzati sporttámogatással.” 

- „Minden évben a sportalap terhére kiírt pályázat benyújtásakor, abban feltüntetik a 

sportszervezet szakosztályonkénti taglétszámát, a tagok korosztályonkénti megoszlását, az 

eredményekről szóló nyilvántartást, amelyben az előbbieken túl fel kell tüntetni a heti 

edzésszámot és azok helyszíneit. Továbbá a szervezet előző évi költségvetési 

beszámolóját is bemutatja.” 

- „A támogatott sportszervezetnek, illetve intézménynek nem lehet köztartozása.” 

 

V.4. A támogatás megoszlása a sport egyes területei között 

„Az önkormányzat alapvető feladatkörébe tartozik, hogy az intézmény rendszerén 

keresztül biztosítsa az óvodai-, az iskola testnevelés és a gyógy-testnevelés, valamint a 

diáksport működéséhez szükséges eszközrendszert, valamint az iskolák fenntartói 

költségvetésén, és/vagy pályázati formában a feladat megvalósításához szükséges anyagi 

feltételeket.”  

 

 

V.5. Az önkormányzati sporttámogatás mértéke 

„Az Önkormányzat 2010. évtől kezdődően a működési költségvetésének (személyi 

kiadások, járulékok, dologi kiadások) összességében minimum 0,5%-át fordítja 

sportfeladatainak ellátására. A pontos összegről a mindenkori tárgyévi költségvetési 

rendeletben, a kiemelten támogatott célokról, a kiemelten támogatott célok támogatásának 

százalékos felosztásáról pedig a költségvetési rendelet elfogadását követően dönt a 

Képviselő-testület. A mindenkori gazdasági helyzet és az Önkormányzat kötelező 

feladatellátásának függvényében a sportrendeletet legkésőbb 2015-ben felül kell 

vizsgálni.” 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2010. február 15. 

 

 

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

6/2010. (II.15.) Önk. sz. rendelete 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat testnevelési 

és sport feladatairól szóló 32/2007. (VI.15.) számú rendelete módosításáról 

 

Szentendre Város Önkormányzata a magyar és az egyetemes emberi kultúra részeként 

elismerve a sport kiemelkedő jelentőségét az egészségmegőrzésben, az ifjúság erkölcsi-fizikai 

nevelésében, a közösségi magatartás kialakítása területén, a szabadidő eltöltésének 

társadalmilag is hasznos módjaként – a Magyar Köztársaság Alkotmányával (a továbbiakban: 

Alkotmány), a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvénnyel (a továbbiakban: 

Ötv.), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvénnyel (a továbbiakban: Kotv.) és az 

Európai Sport Chartával összhangban - a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: 

Sptv.) 55.§ (6) bekezdésében, valamint az Ötv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása 

alapján az Önkormányzat testnevelési és sport feladatairól szóló 32/2007. (VI.15.) Önk. 

számú rendeletet (a továbbiakban: R.) a következőképpen módosítja: 

 

1. §  

A R. 5.§ a következőképpen módosul: 

Az Önkormányzat 2010. évtől kezdődően a működési költségvetésének (személyi 

kiadások, járulékok, dologi kiadások) összességében legkevesebb 0,5 %-át fordítja az 

Önkormányzat sportfeladatainak ellátására. A pontos összegről a mindenkori tárgyévi 

költségvetési rendeletben, a kiemelten támogatott célok támogatásának százalékos 

felosztásáról pedig a költségvetési rendelet elfogadását követően határozatban dönt a 

Képviselő-testület. 

 

2. §  

 

A R. 6.§ a következőképpen módosul: 

Az Önkormányzat által a sport támogatására fordított összeget a következő célokra kell 

fordítani: 

a) terembérlet 

b) önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény kedvezményes bérlete 

c) egyéb működési célú támogatás 

d) versenyek szervezése, bonyolítása 

e) diáksport- sport egyesületek támogatása 

   

A tárgyévi költségvetés elfogadását követő 30 napon belül a Bizottság kiírja a 

sportegyesületek részére a pályázatot. A pályázat beadási határideje a megjelenést követő 

legalább 30, legfeljebb 60 nap. A beadott pályázatokat a pályázók az elbírálás előtt 

megtekinthetik, és észrevételeiket írásban juttathatják el a Bizottsághoz, az elbírálást 

megelőző napig. Az írásban benyújtott észrevételeket a Bizottság megvizsgálja. 

3. §  

 

A R. 7.§ (2) pontja a következő: 

A támogatott diák sportegyesület a támogatást versenyeztetési és dologi (sporteszköz 

beszerzés, pályabérlés) kiadásokra használhatja fel. 

4. §  
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A R. 7.§ (3) pontját törli, helyébe a jelenlegi (4) pont kerül. 

5. §  

 

A R. 8.§ (1) pontja a következőre módosul:  

A támogatott sportegyesület a támogatást versenyeztetési és dologi (sporteszköz beszerzés, 

pályabérlés) kiadásokra használhatja fel. 

6. §  

 

A R. 8.§ (3) pontja törlésre kerül 

7. §  

 

A R. 9. § (3) megszűnik, és tartalma bekerül a 6.§-ba. 

8. §  

 

A R. 11.§ (3) a következőképpen módosul: 

Az első részletet legkésőbb a támogatási szerződés megkötését követő hónapban kell 

Támogatott részére átutalni. 

9. §  

 

A R. 11. § (7) „kizárható a további pályázatokból” helyére: „kizárandó a további 

pályázatokból” kerül 

 

10. § 

 

A R. 11. § (7) kiegészül: A támogatásban részesítetteket elszámolási és szakmai beszámolási 

kötelezettség terheli, melyet a támogatási szerződésben megjelölt időpontig kell teljesíteni. 

 

11. §  

 

 

A R. 11.§  új (8) bekezdéssel egészül ki: 

A sportegyesületek csak egy jogcímen pályázhatnak önkormányzati támogatásra vagy 

részesülhetnek önkormányzat által nyújtott kedvezményekben. 

 

12. §  

 

A R. 12.§ a következőképen módosul: 

„Szentendre Városi Közhasznú Sportegyesület” helyett „Szentendre Városi Sportegyesület” 

 

13. §  

 

A R. 13.§ módosul:  

„Sportcélú Gazdasági Társaság” helyett: „Szentendrei Sportcélú Kft.” 
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14. §  

 

A R. 13. § (2) bekezdés a) pontja törlésre kerül, a többi pont sorszámozása ennek megfelelően 

változik. 

15. § 

A R. 17.§ a következőre módosul: 

A Bizottság a munkatervébe felveszi a Sport és Ifjúsági Munkacsoport azon javaslatait, 

melyek fontosak a város sportélete szempontjából. 

 

16. § 

A R. 18.§ a következőre módosul: 

Szentendre Város Önkormányzata lehetőséget biztosít a sportegyesületek részére, hogy a 

www.szentendre.hu honlapon sportrendezvényeiket, sportversenyeinek helyét, időpontját és 

egyéb lényeges adatait tartalmazó információkat megjelentessenek. 

 

17.§ 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

 

(1) A rendelet 2010. február 20-án lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2010. február 11. 

 

 dr. Dietz Ferenc       dr. Molnár Ildikó 

 polgármester        jegyző 

 

 

 

 

 

28. Előterjesztés a választások során működő szavazatszámláló bizottságok 

tagjainak megválasztásáról 

Előadó: dr. Molnár Ildikó jegyző 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: elmondja, hogy az előterjesztés-kiegészítésben szereplő bizottsági 

tagok sorsolás útján lettek kiválasztva, amelyre minden helyi pártszervezet vezetőjét is 

meghívták, de csak az MSZP és a Fidesz képviselői voltak jelen. 2010. február 9-én 

megtartásra került választási tájékoztatáson elhangzott jogi állásfoglalás szerint az ősszel 

megrendezésre kerülő Kisebbségi Önkormányzati Képviselő választásra is most kell 

felállítani az 5 tagú Szavazatszámláló Bizottságot, melyet a póttagokból választottak ki. 
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Trenka István képviselő: kérdezi, hogy így 28 + 1 szavazókör lesz? 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: igen, mert a 14 választókerület 28 szavazókört jelent és plusz 1 

kisebbségi szavazókör lesz.  

 

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

határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1770   Száma: 10.02.11/28/0/A/KT 

Ideje: 2010 február 11 22:27  

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: 

 

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 - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2010. (II.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló, többször 

módosított 1997. évi C. tv. 23.§ (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a Helyi 

Választási Iroda Vezetőjének javaslatára a 2010-2014 között működő szavazatszámláló 

bizottságok tagjainak, illetve póttagjainak az alábbi személyeket választja meg: 

 

 

Sorsz. Név Cím szav. kör Tag /Póttag 

1.  Bihari József Ady E. út 6. 01. tag 

2.  Tóth Márton István Fulcó Deák utca 16. 01. tag 

3.  Fodor Gergely Dunakanyar krt. 19. 01. tag 

4.  Baloghné Szombati Ilona Rab Ráby tér 5. 01. póttag 

5.  Polus András Iskola u. 6. 01. póttag 

     

6.  Szlovák János Pátriárka u. 3. 02. tag 

7.  Fodor Tamásné Dunakanyar krt. 19. 02. tag 

8.  Zaszlavik Jenő Emilné Stéger F. köz 12. 02. tag 

9.  Drobilisch Antalné Arzén u. 1.  02. póttag 

10.  Adamis Eszter Méhész utca 3. 02. póttag 

     

11.  Koncz Lászlóné Kossuth. L. u. 26. 03. tag 

12.  dr. Kátai Andrásné Batthyány utca 3. 03. tag 

13.  Horváth Imréné Rózsakert 16. I/1. 03. tag 

14.  Gellen Pálné Vitéz u. 2/c. 03. tag 

15.  Pap Lajosné Dunakorzó 14-15. f.5. 03. tag 

16.  Koncz Erika Kossuth L. u. 26. 03. póttag 

17.  Németh Andrásné Dunakanyar krt. 5. 03. póttag 

     

18.  Koncz László Kossuth. L. u. 26. 04. tag 

19.  Vincze Lajosné Suska Erzsébet Árpád u. 9. 04. tag 

20.  Mócsai Lászlóné Bolgár utca 2.  04. tag 

21.  Mihály Lenke Rózsakert 15/1. 04. póttag 

22.  Vincze Gertrúd   Árpád u. 9. 04. póttag 

     

23.  Schmidt Károly Möller István utca 5. 05. tag 

24.  Bíró Krisztina Muskátli utca 6. 05. tag 

25.  Kiss Tiborné Honvéd u. 4. 05. tag 

26.  Fekete Mónika Móricz Zsigmond u. 20/a 05. póttag 

27.  Bíró Viktor Muskátli utca 6. 05. póttag 
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28.  Ficzere Béla Gyöngyvirág u. 6/b 06. tag 

29.  Baranyayné Loósy Erzsébet  

 

Liliom utca 12. 06. tag 

30.  Bíró Nóra Muskátli utca 6. 06. tag 

31.  Kapornai Istvánné Gyöngyvirág u. 32. 06. póttag 

32.  Tihanyi Réka Liliom utca 7/b. 06. póttag 

     

33.  Paróczai Sándorné Vasúti villasor 33. 07. tag 

34.  Jankovits Józsefné Dózsa György út 17. 1/3. 07. tag 

35.  dr. Mesterházy Béla  Otelló utca 4. 07. tag 

36.  Tóth Zoltán Kövidinka u.1. 07. póttag 

37.  Szabó Gyula Szofrics Pál utca 3. 07. póttag 

38.  Kapás Ferencné Szatmári u. 38.  07. póttag 

39.  Turóczi Máté 

 

Vasúti villasor 103. 07. póttag  

     

40.  Salamon István Sándor Rózsa köz 5/5 II/4. 08. tag 

41.  Antalic Józsefné Kövidinka u. 1. 08. tag 

42.  Hodoli István Rózsa köz 2. 08. tag 

43.  Székely Ferenc Rózsa köz 5/8. fsz.1. 08. póttag 

44.  Szekeres József Rózsa köz 5/1 II/3  08. póttag 

45.  Zapletál Béláné Muskotály u.9. 08. póttag 

46.  Kapás Ferenc Szatmári u. 38. 08. póttag 

47.  Bán Edit  Kövidinka u. 3. 08. póttag 

48.  Ripcse László Rózsa köz 5. 1.ltp. 2/4 08. póttag 

     

49.  Gellen Pál Széchenyi I. tér 4. fsz. 2. 09. tag 

50.  Nagy – György Gábor  

 

Hamvas Béla u. 32. III. 

em. 09. 
09. tag 

51.  Jakab János Hamvas B. u. 5. 4/14. 09. tag 

52.  Ormos Csaba Széchenyi I. tér 30. III/10. 09. póttag 

53.  Szűcs Erzsébet Széchenyi I. tér 34. 09. póttag 

54.  MolnárTiborné Széchenyi I. tér 8. 1/3. 09. póttag 

     

55.  Bereczkiné Alabárdos Tünde Széchenyi I. tér 25.  10. tag 

56.  Polyák Lászlóné   

 

Széchenyi tér 9. II. em. 8. 10. tag 

57.  Szilágyi Ildikó Hamvas B. u. 5. 4/14. 10. tag 

58.  Poprádi László Széchenyi I. tér 6. 10. póttag 

59.  Borbás Zoltán Széchenyi I. tér 31. II. em. 

18. 
10. póttag 

60.  Vorindánné  Gyüre Ágnes  

 

Széchenyi tér 29. 10. póttag 

     

61.  Korsós Csilla Fehérvíz út 2. I/2. 11. tag 

62.  Gombos Péter Béláné Szmolnyica sétány 4/3 11. tag 

63.  Póka Krisztina  Fehérvíz út 24. II. em. 6. 11. tag 

64.  Stáry Kálmán Károly u. 20. 11. póttag 

65.  Harmati Hajnalka Lilla Szmolnyica stny. 18/5. 11. póttag 
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66.  Gyimesi Józsefné  Fehérvíz út 24. II. em. 16. 11. póttag 

     

67.  Mészáros Péter Szmolnyica stny. 47/3. 12. tag 

68.  Eckensberger Zsoltné  

 

Kálvária út 24. 12. tag 

69.  Bánfalvi Antalné Szmolnyica sétány 18/4 12. tag 

70.  Pozder Zsuzsanna Károly u. 34. 12. póttag 

71.  Kocsis Eszter Fehérvíz u. 2. B. ép. 2/8. 12. póttag 

     

72.  Virágh Gáborné Radnóti u. 13/8. 13. tag 

73.  Petrás Domokos Pomázi út 5. 13. tag 

74.  Nyitrai Márta Zsuzsanna Deli A. u. 34. 13. tag 

75.  Petrás Anna Pomázi út 5. 13. póttag 

     

76.  Káldy Györk Szatmári u. 12. 14. tag 

77.  Vasvári Anna Előd u.15. 14. tag 

78.  Varga Bence  

 

Radnóti M. u. 7/7. 14. tag 

79.  Sándor Judit  

 

Pomázi út 7. 14. póttag 

80.  
                                                                 

Ignácz Józsefné Nagyváradi utca 1/b. 14. póttag 

     

81.  Tóth Mihályné Szentlászlói út 90. 15. tag 

82.  Gombos László  

 

Szentlászlói út 78/b. 15. tag 

83.  Nagy Edina Andrea Bükkös part 75. 15. tag 

84.  Dr. Soós Józsefné Anna utca 3. 15. póttag 

85.  Mahrer Lászlóné Szőke L.u.3 15. póttag 

86.  Sáfár Istvánné Lehel köz 6. 15. póttag 

     

87.  Nagy Lászlóné Szentlászlói út 10/8. 16. tag 

88.  Koruhely Péter Kovács L. u. 30. 

Értesítési cím: 1393 Bp. 

Pf.: 326 16.  

tag 

89.  dr. Gilly Sarolta Bükkös part 72/a. 16. tag 

90.  Krecsmarik Beáta Szentlászlói út 93. 16. póttag 

91.  Horváth Csaba Bessenyei u.2. 16. póttag 

92.  Kovács Lászlóné Áchim András u. 7/a. 16. póttag 

     

93.  Jámborné Benkei Ildikó Fürj köz 3/b 17. tag 

94.  Székelyné Kovács Ilona Deák Ferenc utca 10/1. 17. tag 

95.  Angyal Csabáné Deák F. utca 16. 2/2. 17. tag 

96.  Prohászka Tiborné Vasvári P. u. 12. c/2. 17. póttag 

97.  Pethő Zsoltné Nyár u. 1. 17. póttag 

98.  Priester Gábor  

 

Füzespark 20. III. em. 11. 17. póttag 

     

99.  Kemp Edit Füzespark 8. 3/11. 18. tag 
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100.  Pazonyi Lilla  Deák Ferenc utca 19. 18. tag 

101.  Jaczkovits Sándorné Deák F. u. ¼. 18. tag 

102.  Beszinger Erzsébet Deák Ferenc utca 9. 18. póttag 

103.  Dietz Ferencné Deák F. u. 20. 18. póttag 

     

104.  Heiligermann Jánosné  János u. 29. 19. tag 

105.  Misek Anita Kondor Béla u. 1. I/12. 19. tag 

106.  Bácziné Pántya Éva Damjanics utca 12. 19. tag 

107.  Rózsavölgyi Ildikó Kondor Béla u. 26. fszt. 5. 19. póttag 

     

108.  Gánszky Ildikó Jobbágy u. 6. 20. tag 

109.  Vaskóné Pántya Júlia Damjanich utca 12. 20. tag 

110.  Vonnák Noémi Kondor Béla u. 3. III/8. 20. tag 

111.  Bakos Lehelné József Attila u. 28. 20. póttag 

     

112.  Havrán Bence József utca 6. 21. tag 

113.  Rajnáné Magyar Magdolna Pipiske utca 5. 21. tag 

114.  Havasi Zoltánné Radnóti sétány 1/2. 21. tag 

115.  Biró Lajosné Szentlászlói u. 153/a 21. póttag 

     

116.  Varnyú Erzsébet Erika Szűcs József u. 47. 22. tag 

117.  Havrán Dávid  

 

József u. 6. 22. tag 

118.  dr. Vargáné Laczlán Judit Rozmaring u. 6/a. 22. tag 

119.  Rajna Botond Pipiske u.5. 22. póttag 

     

120.  Metzner Zoltán Rezeda utca 13. 23. tag 

121.  Lekrinszki Ferencné Üstökös utca 8/a. 23. tag 

122.  Homor Tünde Sármány u. 4.  23. tag 

123.  Parlagi Gáspár Gólyahír u. 7. 23. póttag 

124.  Wagner Tamásné Sztaravodai út 41. 23. póttag 

125.  Fábián Pálné Üstökös u. 8/b. 23. póttag 

     

126.  Zakar Aladár Pacsirta 22. 24. tag 

127.  dr. Rubovszky Gábor Vörösgyűrű sétány 50. 24. tag 

128.  Németh Dániel Szélkerék u. 7. 24. tag 

129.  Déri Gábor Fészek utca 2. 24. póttag 

130.  Déri Eszter Fészek u. 2. 24. póttag 

     

131.  Molnár Dániel Eper u. 4/a 25. tag 

132.  Silip Sándorné Csíz utca 16. 25. tag 

133.  Horváth Ágnes Málna u. 38. 25. tag 

134.  Hernádi Márton Füge köz 1. 25. póttag 

135.  Perneczky Sára Körte utca 10. 25. póttag 

     

136.  Kárpáti Piroska Cseresznyés út 9. 26. tag 

137.  Bodoki Róbert Cseresznyés út 14. 

Értesítési cím: 

Szarvashegyi út 8. 

26. tag 
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138.  Golda Luca Tegez u. 1. 26. tag 

139.  Gerai Dóra Balázs Árpád u. 8. 26. póttag 

140.  Földes Györgyné Ribizli u. 7. 26. póttag 

141.  Takácsné Szűk Mária Vadrózsa u.1. 26. póttag 

     

142.  Pataky Antal Boróka utca 25. 27. tag 

143.  Hunyadi Éva  

 

Berkenye u. 43. 27. tag 

144.  Hománné Sinkovics Piroska Berkenye u. 62. 27. tag 

145.  Palotainé Fekete Erzsébet Ady E. út 36. 27. póttag 

146.  dr. Csiszár Béla Csóka utca 20. 27. póttag 

147.  Misek Gyuláné Ady E. út 30/a 27. póttag 

148.  Marsi Mária Magdolna Ady Endre út 46. I. em. 4. 27. póttag 

     

149.  Remele Antalné Alkony köz 4. 28. tag 

150.  Pfeifferné Fitos Beáta Hegyalja u. 4. 28. tag 

151.  Varga Éva Hajnal u. 45. 28. tag 

152.  Botos Sándorné Ady E. út 46/d. 28. póttag 

153.  Horváth Kinga Barackvirág u. 25. 28. póttag 

 

 

 

Kisebbségi Önkormányzati Képviselő választáskor az alábbi személyek alkotják az 5 tagú 

Szavazatszámláló Bizottságot: 

 

 

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

29.  Interpelláció, kérdés  

             

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság 

Elnökének. 

1. dr. Mészáros Orsolya Ágnes Vasvári Pál út 41/C. fsz. 2. kisebbsé

g 

tag 

2. Ács Gábor Vasvári Pál utca 18. kisebbsé

g 

tag 

3. Angyal Csaba Deák F. utca 16. 2/2. kisebbsé

g 

tag 

4. Mokosné Daróczi Erzsébet Radnóti sétány 4. 1/1. kisebbsé

g 

póttag 

5. Mezei Sándor Radnóti sétány 1/4. kisebbsé

g 

póttag 
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dr. Dragon Pál Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottság megvizsgálta a 

települési képviselő személyes érintettségével kapcsolatos interpellációra adott választ, és a 

határozati javaslatban megerősítették a Jegyző Asszonynak az arra adott válaszát. A Közép-

Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Felügyeleti Igazgatósága is megerősítette, 

hogy a települési képviselő nem zárható ki a szavazásból, de a személyes érintettséget be kell 

jelenteni. A bizottság kéri a válasz elfogadását.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: már nem kell elfogadni, de köszöni az ismertetést.  

 

 

30.  Egyebek 

 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: Polgármester úrnak levélben is megírta, hogy a régi 

egészségház épületén elég komoly problémák jelentkeztek – félő, hogy a tetőszerkezet 

életveszélyes. Kéri megvizsgálni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megvizsgálják, hogy mit tudnak átcsoportosítani. Egyéb 

hozzászólás nem lévén, az ülést 22.30 órakor bezárja.  

 

 

 

 

K.m.f. 

 

dr. Dietz Ferenc                                                                                     dr. Molnár Ildikó 

polgármester                                                                                                   jegyző 

 

 

 

 


