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Szám: 15/2010. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2010. június 10-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel tartott üléséről 

 

 

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

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

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

Annamária, Radványi G. Levente, Szalay Fruzsina, Szegő 

András, Tolonics Gyula és Trenka István 

 

Távol levő képviselő:  Benkovits György és Zakar Ágnes képviselők.  

 

 

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

  

Tanácskozási joggal 

jelen van az ülésen:   Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész, dr. Dóka Zsolt jogtanácsos,  

dr. Gerendás Gábor irodavezető, Puhl Márta irodavezető, Szűcs 

Imréné irodavezető, Bartha Enikő törvényességi referens, Szirmai 

Erika irodavezető 

 

 

Napirendi ponthoz meghívottak:  
 

Bacsa Csaba ügyvezető  AquaPalace Kft. 2010. évi második félévi működési hiányának 

finanszírozására c. sürgősségi indítványhoz; 

Pirk Ambrus  ügyvezető a Pirk jános Múzeum Kft. 2010. évi üzleti tervének 

elfogadásáról c. napirendi ponthoz; 

  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megnyitja az ülést és megállapítja, hogy 14 fővel 

határozatképes.  

Miután több sürgősségi indítvány került kiosztásra, olvasási szünetet rendel el. 

15.39 órakor megkezdi a Képviselő-testület ülését. 

Ismerteti a sürgősségi indítványokat: 

 

- a szentendrei 1888/2 hrsz. alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról történő 

nyilatkozatról; 

- a szentendrei 24/1 hrsz. alatti ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba 

adásáról; 

- nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező Juhász László kérelméről; 

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

út I-II. szakaszon útépítési pótmunkák kivitelezéséről; 
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- a ProSzentendre Városfejlesztési Kft. ügyében; 

- az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézetének Szentendre Város 

Egészségügyi Intézményei ellátási területének módosításáról hozott határozatával 

szemben benyújtandó fellebbezésről; 

- szentendrei 25/3 hrsz-ú ingatlan területén (Postás strand) található ingatlanrészek, a 

megjelölt terület követlen környezete haszonbérletének, valamint a szentendrei 919/1 

hrsz-ú ingatlan parkoló céljára történő kialakításának pályázati felhívásáról és 

elbírálásáról; 

- a Szentendre, Fehérvíz u. 20-30. alatti Társasházról az ÖKO Program (LFP-2008-LA-

9-M) tárgyában; 

- Szentendre város közigazgatási határán belüli helyi közforgalmú közlekedés normatív 

támogatása elnyerés igénylésére benyújtandó pályázatról; 

- AquaPalace Kft. 2010. évi második félévi működési hiányának finanszírozásáról; 

- Szendrő „Árvízi Testvérváros” árvízkárosultjainak megsegítéséről; 

- Védekezésre, illetve károk helyreállítási kiadásaira a 2010. évre vonatkozó vis maior 

támogatás igénylésére. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri napirendre venni a szentendrei 1888/2 hrsz. alatti 

ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogl történő nyilatkozatról szóló sürgősségi indítványt.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2016   Száma: 10.06.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 15:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 82.35 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 82.35 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   17.65 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 
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dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri napirendre venni a szentendrei 24/1 hrsz. alatti ingatlan 

térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló sürgősségi indítványt. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2017   Száma: 10.06.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 15:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 82.35 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 82.35 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   17.65 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

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 - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 
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Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri napirendre venni a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel 

rendelkező Juhász László kérelméről szóló sürgősségi indítványt. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2018   Száma: 10.06.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 15:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 82.35 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 82.35 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   17.65 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

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 - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri napirendre venni a Szentendre Barackos út, Hörcsög utca 

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

kivitelezéséről szóló sürgősségi indítványt.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2019   Száma: 10.06.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 15:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 82.35 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 82.35 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   17.65 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

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 - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri napirendre venni a ProSzentendre Városfejlesztési Kft. 

ügyében készült sürgősségi indítványt. 

 

 

Szavazás eredménye 
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#: 2020   Száma: 10.06.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 15:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 82.35 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 82.35 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   17.65 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

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 - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri napirendre venni az ÁNTSZ Közép-magyarországi 

Regionális Intézetének Szentendre Város Egészségügyi Intézményei ellátási területének 

módosításáról hozott határozatával szemben benyújtandó fellebbezésről készült sürgősségi 

indítványt.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2021   Száma: 10.06.10/0/0/A/KT 
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Ideje: 2010 június 10 15:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 82.35 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 82.35 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   17.65 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

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 - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri napirendre venni a szentendrei 25/3 hrsz-ú ingatlan 

területén (Postás strand) található ingatlanrészek, a megjelölt terület követlen környezete 

haszonbérletének, valamint a szentendrei 919/1 hrsz-ú ingatlan parkoló céljára történő 

kialakításának pályázati felhívásáról és elbírálásáról készült sürgősségi indítványt.  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2022   Száma: 10.06.10/0/0/A/KT 
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Ideje: 2010 június 10 15:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 82.35 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 82.35 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   17.65 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

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 - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri napirendre venni a Szentendre, Fehérvíz u. 20-30. alatti 

Társasházról az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) tárgyában készült sürgősségi indítványt.  

 

 

Tolonics Gyula képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 13 fő. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2023   Száma: 10.06.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 15:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 76.47 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 76.47 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   23.53 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri napirendre venni a Szentendre város közigazgatási 

határán belüli helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása elnyerés igénylésére 

benyújtandó pályázatról készült sürgősségi indítványt.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2024   Száma: 10.06.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 15:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 76.47 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 76.47 

Nem szavazott 0   0.00 
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Távol 4   23.53 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri napirendre venni az AquaPalace Kft. 2010. évi második 

félévi működési hiányának finanszírozásáról készült sürgősségi indítványt.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2025   Száma: 10.06.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 15:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 76.47 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 76.47 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   23.53 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 
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Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri napirendre venni a Szendrő „Árvízi Testvérváros” 

árvízkárosultjainak megsegítéséről készült sürgősségi indítványt.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2026   Száma: 10.06.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 15:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 76.47 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 76.47 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   23.53 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 
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Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri napirendre venni a védekezésre, illetve károk 

helyreállítási kiadásaira a 2010. évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére készült 

sürgősségi indítványt.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2027   Száma: 10.06.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 15:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 76.47 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 76.47 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   23.53 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 



 13 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

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

indítványokat napirendre vette. Elmondja még, hogy az eredeti meghívóban szereplő 4., 5. és 

6. napirendi pontok előbb korábban, a 25. napirendi pont 16 órakor, a 15. napirendi pont 18 

órakor kerül megtárgyalásra. A sürgősségi indítványok közül pedig az ÁNTSZ-SZEI-vel 

kapcsolatos előterjesztéssel kezdik az anyagok megtárgyalását. 

Az elhangzottak alapján szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását.  

Tolonics Gyula képviselő visszatér az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 14 fő.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2028   Száma: 10.06.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 15:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 82.35 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 82.35 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   17.65 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

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 - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök 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 időszak 

legfontosabb eseményeiről és döntéseiről 

 

 Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról 

 

 

 Beszámoló átruházott hatáskörben tett intézkedésekről 

 

 

1.  Sürgősségi indítvány a szentendrei 1888/2 hrsz. alatti 

ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról történő 

nyilatkozatról  

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

2.  Sürgősségi indítvány a szentendrei 24/1 hrsz. alatti ingatlan 

térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

3.  
Sürgősségi indítvány a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel 

rendelkező Juhász László kérelméről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

4.  Sürgősségi indítvány a Szentendre Barackos út Hörcsög 

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

szakaszon útépítési pótmunkák kivitelezéséről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

5.  Sürgősségi indítvány 

a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. ügyében 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

6.  Sürgősségi indítvány az ÁNTSZ Közép-magyarországi 

Regionális Intézetének Szentendre Város Egészségügyi 

Intézményei ellátási területének módosításáról hozott 

határozatával szemben benyújtandó fellebbezésről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

7.  Sürgősségi indítvány a szentendrei 25/3 hrsz-ú ingatlan 

területén (Postás strand) található ingatlanrészek, a 

megjelölt terület közvetlen környezete haszonbérletének, 

valamint a szentendrei 919/1 hrsz-ú ingatlan parkoló céljára 

történő kialakításának pályázati felhívásáról és elbírálásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

8.  Sürgősségi indítvány a Szentendre, Fehérvíz u. 20-30. sz. 

alatti Társasházról az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) 

tárgyában 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

9.  Sürgősségi indítvány Szentendre város közigazgatási 

határán belüli helyi közforgalmú közlekedés normatív 

támogatás igénylésére benyújtandó pályázatról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

10.  Sürgősségi indítvány AquaPalace Kft. 2010. év 

második félévi működési hiányának finanszírozásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

11.  Sürgősségi indítvány Szendrő város árvízkárosultjainak 

megsegítéséről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

12.  Sürgősségi indítvány védekezésre, illetve károk dr. Dietz Ferenc 
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helyreállítási kiadásaira a 2010. évre vonatkozó vis maior 

támogatás igénylésére 

polgármester 

13.  Előterjesztés a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi üzleti 

tervének elfogadásáról 

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

rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

14.  Tájékoztató a Középdunamenti Vízgazdálkodási Társulat 

2009. évi mérlegéről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

15.  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 

16.  Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Korlátolt 

Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról 

 

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

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

17.  KMOP-4.3.2.-2008-0004 azonosítójú „Emelt szintű 

járóbeteg-szakellátó központ kialakítása Szentendrén” című 

pályázat ügyében. 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

18.  Előterjesztés a „Szentendrei árvízvédelmi védmű 

megerősítése és átalakítása a történelmi óváros védelmének 

érdekében” című projektről 

 

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

rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

19.  KMOP-2010-3.3.1.B - Belterületi csapadékvíz-elvezetés és 

gyűjtés című pályázat ügyében 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

20.  Előterjesztés vagyonkezelői jog alapításáról 

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

rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

21.  Előterjesztés pályázat kiírásáról városfejlesztési 

hatástanulmány és környezeti vizsgálat készítésére  

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

rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

22.  Előterjesztés a Kőzúzó utcai sporttelep és a mellette 

található, részben önkormányzati épület,  építési koncesszió 

útján történő hasznosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

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

rendelhető el! 

 

23.  Előterjesztés Pomáz Város Helyi Építési Szabályzata és 

Szabályozási Terve módosítása– Alcsevica, Nemzeti 

Kézilabda Akadémia 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

24.  Előterjesztés az izbégi focipályával szemben fekvő, Bükkös 

patak menti K-SP1 övezeti besorolású 0188/30 és 0188/73 

hrsz-ú ingatlanok megközelítéséről  

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

25.  
Előterjesztés Szentendre, Boldogtanyai út 19. szám alatti 

túlépítkezésről 

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

rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

26.  Előterjesztés az építészeti érték helyi védelmének 

megszüntetéséről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

27.  Előterjesztés a Pap-sziget szabályozási tervének elkészítése, 

a szabályozási folyamat megindítása érdekében kötendő 

településrendezési szerződésről  

 

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

rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

28.  Előterjesztés Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról  

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

29.  Előterjesztés az Önkormányzat és a Szentendrei 

Kulturális Központ Nonprofit Kft. közötti 

közművelődési megállapodás megújításáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

30.  Előterjesztés a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 

Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Megállapodása 

módosításának jóváhagyásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

31.  Előterjesztés pszichológiai megsegítésről az önkormányzati 

iskolákban  

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

32.  Előterjesztés 2012-ben megrendezendő, képzőművészeti 

egyesület szentendrei jubileumi csoportos kiállításáról  

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

33.  Előterjesztés állásfoglalás kéréséről az ArtStar TV 

koncepció EuroArt Közgyűlése elé terjesztése ügyében 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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34.  Előterjesztés az Európai Mobilitási Héthez –Európai 

Autómentes Naphoz való csatlakozásról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

35.  Előterjesztés az MB Travel Service kezdeményezéséről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

36.  Előterjesztés állásfoglalás kéréséről a Közép-Európai 

Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetséghez való 

csatlakozás kérdésében 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

37.  Előterjesztés Bácsvány Györgyné helyiségbérlő kártérítési 

igényéről 

 

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

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

38.  Előterjesztés Heintz Károly részletfizetés, és szerződés 

kötése iránti kérelméről 

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

rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

39.  Előterjesztés Szentendre Város Díszpolgára Cím és PRO 

URBE Emlékérem adományozásáról 

 

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

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

40.  Előterjesztés Pest Megyei Díjakról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

41. . Interpelláció, kérdés 

 

 

42. . 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: a MAHART vezérigazgatójával – május 21-én – folytatott 

megbeszélésről kérdez. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: több Dunakanyar-menti település polgármesterének 

bemutatták azokat a hajókat, amelyek teljesen felújításra kerültek, illetve szóba került az is, 

hogy a Kis-Dunaág hogyan és milyen mértékben hajózható. A Vezérigazgató úr elmondta, 

hogy szeretnék a szárnyashajó járatot mihamarabb beindítani, de a problémát az engedélyek 
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beszerzése okozza. A polgármesterek megerősítették, hogy fontosnak tartják hogy ez a 

közlekedés mihamarabb és minél hatékonyabban elinduljon. A MAHART képviselői azt is 

elmondták, hogy a közösségi közlekedésbe szeretnének ők is bekerülni – hasonlóan a 

VOLÁN-hoz, a MÁV-hoz –  hogy az állami támogatást ők is megkaphassák, akkor tudnak 

versenyképes piaci árakat kialakítani.  

 

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

 

 

 

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

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

javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2029   Száma: 10.06.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 15:52  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 82.35 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 82.35 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   17.65 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 
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Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Benkovits György 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 

210/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 
 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a  

 

I. a 203/2010 .(V. 13.) Kt. sz.  

a 440/2009.(XII.10.) Kt.sz. és a 118./2010.  (III. 11. ) Kt. számú határozat 

végrehajtása megtörtént. 

 

II.  a 

144/2009. (IV. 9.) Kt. sz.  határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2010. július 15. 

 

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

Új határidő: 2010. október 15. 

 

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

Új határidő: 2010. július 15. 

 

22/2010. (I. 21.) Kt. sz.   határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2010. június 30. 

 

111/2010. (III. 11.) Kt. sz.   határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2010. július 15. 

 

169/2010. (V.13.) Kt. sz.   határozat  végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2010. október 31. 

 

174/2010.(V.13.) Kt. sz.    határozat  végrehajtása nem történt meg.   

Új határidő: 2010. július 15. 

 

71/2010. (II. 18.)                   határozat végrehajtása folyamatban van.   

Új határidő: 2010. október  31. 

 

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

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

Határidő:  azonnal 

 

 

 

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

átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2010. február 08 - 2010. május 05. közötti 

időszakban 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

javaslatot. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2030   Száma: 10.06.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 15:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 82.35 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 82.35 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   17.65 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

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 - 
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Trenka István Igen - 

Benkovits György 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 

211/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre Város Önkormányzatának 

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

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

és gyermekvédelmi igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2010. 

február 08. – 2010. május 05. közötti időszakban szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

1.  Sürgősségi indítvány az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézetének 

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei ellátási területének módosításáról 

hozott határozatával szemben benyújtandó fellebbezésről 

 Előadó: dr., Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

óraszámok változatlanok, a határozattal megállapított ellátási területek eltérnek a jelenleg 

érvényes működési engedélyben feltüntetett, a SZEI által jelenleg kötelezően ellátott 

települések listájától. Az újonnan megállapított ellátási területtel a fő gond, hogy az eddig 

tradicionálisan a SZEI-hez tartozó településeket (pl. Pomáz, Budakalász) más intézményhez 

rendelték, míg számos, a Duna túlsó oldalán fekvő település (mint például Bernecebaráti, 

Letkés, Szob, Vámosmikola) lakossága a SZEI ellátási területéhez tartozna, ráadásul olyan 

szakellátások tekintetében történik emelkedés, amely eddig is telített volt.  

dr. Pázmány Annamária képviselő: kiegészítésként elmondja még, hogy természetesen 

ezeket a településeket az eddigi ellátó rendelő nem szeretné átadni. Szentendréről viszont 

Pilisvörösvárra csatoltak például tüdőgondozó szakellátási betegeket, de ők azt nem kérik. 

Gyakorlatilag senki nem szeretné azt, ami történt. A fellebbezést meg fogják küldeni a 

Megyének.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót dr. Homor Zsuzsanna főorvos asszonynak, az 

ÁNTSZ vezetőjének.  

 

dr. Homor Zsuzsanna főorvos: tájékoztat, hogy az elmúlt hónapban vezetői értekezleten már 

külön kérte a Tiszti Főorvos Urat arra, hogy külön egyeztetést folytasson a tervezett 

változásokról, mert Főorvos Asszony már jelezte, hogy elképzelhető, hogy problémák 
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lesznek. Sajnos ez nem történt meg. Elmondja, hogy a határozatban olyan dolgok szerepelnek, 

amelyek hátrányosan érintik a kistérség lakosságát, mert a szakrendelő nem tudná ellátni 

azokat a feladatokat, amelyeket rájuk hárítanának, illetve bizonyos ellátási kötelezettségek oly 

mértékben csökkennének, hogy ezek komoly hátrányt jelentenének a későbbiekben 

finanszírozás szempontjából. A Főorvos Asszony fellebbező levelét már látta, amellyel 

egyetért. Tájékoztatásul elmondja, hogy a kistérség településeinek megküldték azt a linket, 

amelyen megnézhetik hogyan érinti őket az ellátási terület változása. Nekik is lehetőségük 

van a fellebbezni. Javasolja, fogadják el a határozati javaslatot, amely arról szól, hogy 

fellebbezést nyújtanak be a határozat ellen.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése, hogy július 1-vel lépne hatályba a SZEI-t érintő új 

ellátási területről szóló határozat?  

 

 dr. Homor Zsuzsanna főorvos: igen. De felhívja a figyelmet az óraszám csökkenésekre.

  

Fülöp Zsolt képviselő: elmondja, hogy az egy dolog, hogy Szentendréről Pilisvörösvárra, 

Szobról pedig Szentendrére kell jönni akár egy tüdőröntgenre,  ennél sokkal fontosabbnak 

tartja, hogy a SZEI korszerűsítése kapcsán kötelezettséget vállaltak, amelynek anyagi 

következményei vannak. Úgy gondolja, ha megváltoztatták a jelenlegi rendszert, akkor annak 

az anyagi következményeit is vállalniuk kell. Javasolja a határozati javaslat 1. pontját 

kiegészíteni azzal, hogy nem értenek egyet a körzethatárok átalakításával és ha mégis életbe 

lépne ez az ésszerűtlen intézkedés, akkor az Önkormányzat jogi úton érvényesíti az ebből 

adódó anyagi kárát. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért az elmondottakkal. Befogadja a Szociális, 

Egészségügyi és Sport Bizottság és a Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU 

Bizottság javaslatait.  

 

Szegő András képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a Duna túl partján élő települések 

lakóinak szempontjait is figyelembe kell venni, például hogy télen hogyan jutnak át a Dunán. 

Javasolja, hogy valaki tartsa a kapcsolatot a kistérség településeivel, nehogy valaki lecsússzon 

a fellebbezési határidőről.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri ezt is belefogalmazni a határozati javaslatba. Megadja a 

szót Főorvos Asszonynak. 

 

dr. Homor Zsuzsanna főorvos: tájékoztat, hogy előző nap már sürgősséggel, tértivevénnyel 

megküldték a jegyzőknek a levelet, amelyben kérték, hogy tekintsék át a problémát. Jelzi, 

hogy nemcsak a szentendrei kistérség problémájáról van szó, ugyanez vonatkozik a 

pilisvörösvári, érdi, budaőrsi kistérségekre, valamint Szob és térsége ugyanúgy fellebbezni 

fog. Véleménye szerint újratárgyalásra kell hogy kerüljön ez a döntés, mert a jelenlegi 

formájában így nem megoldható.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: kéri, hogy a Képviselő-testület kérjen vizsgálatot a Nemzeti 

Erőforrások Minisztériumától annak megállapítására, hogy mi történik. Szerinte a hűtlen 

kezelés is megvalósul ezzel a rendszerrel kapcsolatban.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Jegyző Asszonyt ennek a megfogalmazására is.   
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dr. Pázmány Annamária képviselő: célszerűnek tartaná, ha pótlólag egy kistérségi döntést is 

megküldenének az ügyben, illetve a települések fellebbezéseit is.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: bediktálja az új 3. és 4. pontokat: 

3. úgy dönt, hogy amennyiben a fellebbezés ellenére életbe lépne a szakorvosi rendelő 

ellátási területét hátrányosan érintő ellátási területváltozás, abban az esetben az 

önkormányzat jogi lépést tesz ennek megtérítése érdekében. 

4. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 

Nemzeti Erőforrások Miniszteréhez forduljon a szakellátási területváltozás alapján 

előállt anomáliák kivizsgálása érdekében.” 

  

Magyar Judit képviselő: pontonkénti szavazást kér.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslat 1. pontját:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2031   Száma: 10.06.10/1/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 16:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 82.35 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 82.35 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   17.65 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

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 - 
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Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslat 2. pontját:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2032   Száma: 10.06.10/1/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 16:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 82.35 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 82.35 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   17.65 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

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 - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslat 3. pontját:  
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Szavazás eredménye 

 

#: 2033   Száma: 10.06.10/1/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 16:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 82.35 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 82.35 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   17.65 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

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 - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslat 4. pontját:  

  

Szavazás eredménye 

 

#: 2034   Száma: 10.06.10/1/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 16:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 
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Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 76.47 

Nem 1 7.14 5.88 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 82.35 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   17.65 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

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 - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Benkovits György 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 

212/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. nem ért egyet az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete 751-9/2010. iktató 

számú határozatában a fenntartásában álló Szentendre Város Egészségügyi 

Intézményei részére megállapított ellátási területekkel, mivel ez jelentős kárt okozna 

Szentendre Város Önkormányzatának, Szentendre Város Egészségügyi 

Intézményeinek, a már folyamatban lévő uniós pályázati beruházás miatt, ezért felkéri 

az intézményvezetőt, hogy nyújtson be fellebbezést a határozattal szemben.  

2. állást foglal, hogy a SZEI  eddigi területi ellátási kötelezettsége változatlan maradjon, 

különös tekintettel a folyamatban lévő uniós pályázatra. 
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3. úgy dönt, hogy amennyiben a fellebbezés ellenére életbe lépne a szakorvosi rendelő 

ellátási területét hátrányosan érintő ellátási területváltozás, abban az esetben az 

önkormányzat jogi lépést tesz ennek megtérítése érdekében. 

4. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 

Nemzeti Erőforrások Miniszteréhez forduljon a szakellátási területváltozás alapján 

előállt anomáliák kivizsgálása érdekében. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  SZEI intézményvezetője, Polgármester 

 

 

2.  Sürgősségi indítvány a szentendrei 1888/2 hrsz. alatti ingatlannal kapcsolatos 

elővásárlási joggal történő nyilatkozatról 

 Előadó: dr., Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

épülettel kapcsolatosan a mai napig nagyon sok garanciális probléma van, ezért kérte, hogy 

azokról részletes kimutatást készítsenek a becsült összeg  megjelölésével.  Kérte a kuratórium 

elnökét, hogy egy nyilatkozatot is adjanak ki, amely szerint ezeken túl másról nincs 

tudomásuk, valamint – szállítókra lebontva – a tartozások részletes listáját is. Elmondja még, 

hogy az Önkormányzat közös tulajdont nem kíván létesíteni, de elgondolkodnak – a tételes 

kimutatások ismeretében – hogy az épület hogyan kerülhetne a 100 %-ban a tulajdonba.  A 

kimutatások és szerződések nagy részét megkapta, valamint egy költségbecslést is.  

Felolvas a kuratórium leveléből, amelyben arról tájékoztatnak, hogy az épületet nem kívánják 

teljes mértékben értékesíteni.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: szerinte célszerű lenne ha az épületben az Önkormányzat tulajdont 

szerezne, hiszen ezzel lehetősége nyílna arra, hogy a későbbiekben az épület sorsát tudná 

befolyásolni. Elmondja, hogy az ingatlan az Önkormányzat tulajdonában volt, majd azt 

kedvezményes áron eladta az Erdei Iskola Alapítványnak. Most lehetőség lenne – a piaci ártól 

kedvezőbb áron – legalább résztulajdont visszaszerezni, hiszen erre az épületre az 

Önkormányzatnak – mint közösségi térnek – szüksége lenne. Javasolja a tulajdonrész 

megvásárlását, és kezdeményezzenek tárgyalásokat a kuratóriummal, mert szerinte van 

lehetőség arra, hogy valamikor – akár ingatlancserével is – az Önkormányzat a 100 %-os 

tulajdonrészt megszerezze. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ingatlancserével már próbálkoztak, de az akkori szakaszban 

nem volt megfelelő. Tájékoztat, hogy több tízmillió forintos tartozása van az alapítványnak, 

ezért fennáll annak a lehetősége, hogy más tulajdonostárs kerül a maradék részre. Egy másik 

tulajdonostárssal való együttműködésben komoly problémákat lát, ezért javasolja, nézzék 

meg, hogy miként lehetne az egész épületet megszerezni. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: szerinte egyértelmű ajánlatot kellene tenni, hogy abban az esetben ha 

az Önkormányzat tulajdonrészt vásárol, más ebben az épülettömbben nem szerez tulajdont. 

Több tulajdonossal az Önkormányzat nem tud együttműködni, de az Alapítvánnyal igenis 

együtt tudna működni.  

  

dr. Molnár Ildikó jegyző: tájékoztatásul elmondja, hogy az Önkormányzat által fizetendő 

vételár a jelenlegi kintlévőség 20-25 %-át fedezné. A kuratórium elnöke arról is tájékoztatást 
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adott, hogy van egy vesztett perük egy jogerős ítélettel, és amennyiben az nem kerül 

rendezésre, akkor egy harmadik személy birtokába kerül az ingatlan egy része. Nem kaptak 

arra egyértelmű választ, hogyan tudják megoldani, hogy ez a helyzet ne történjen meg. 

Felolvas a könyvvizsgáló jelentéséből, amely a 2010. évi költségvetés helyzetére hivatkozva 

nem javasolja az Önkormányzatnak az elővásárlás megvalósulását. 

 

Magyar Judit képviselő: véleménye szerint egy alapítványnak a pénzügyi helyzetét nem az 

Önkormányzatnak kell megoldani. Ha a költségvetést nézik, és felelős képviselőként 

gondolkodnak, akkor az elővásárlási jogról való lemondásról kell dönteni. Azért is ezt 

javasolja, hiszen az Önkormányzat folyamatosan szabadul meg az olyan ingatlanoktól, 

amelyek közös tulajdonban vannak.  

 

Szegő András képviselő: értelmezi a határozati javaslatot. 

 

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

határozati javaslat „A” változatát: 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2035   Száma: 10.06.10/2/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 16:20  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 50.00 41.17 

Nem 3 21.43 17.65 

Tartózkodik 4 28.57 23.53 

Szavazott 14 100.00 82.35 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   17.65 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Nem - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 



 29 

Kiss Károly Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2036   Száma: 10.06.10/2/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 16:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 35.72 29.41 

Nem 5 35.71 29.41 

Tartózkodik 4 28.57 23.53 

Szavazott 14 100.00 82.35 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   17.65 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Szalay Fruzsina Nem - 

Szegő András Nem - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Nem - 

Trenka István Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyik határozati 

javaslatot sem támogatta, és az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

213/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1888/1 hrsz-ú ingatlan 

elővásárlási jogával kapcsolatban nem döntött. 

 

 

 

Radványi G. Levente megérkezik, Fülöp Zsolt távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők 

száma 14 fő.  

 

 

 

 

3.  Sürgősségi indítvány a szentendrei 24/1 hrsz. alatti ingatlan térítésmentes 

önkormányzati tulajdonba adásáról 

 Előadó: dr., Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

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

javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2037   Száma: 10.06.10/3/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 16:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 76.47 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.14 5.88 

Szavazott 14 100.00 82.35 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   17.65 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

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 Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

214/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 
 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

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

alapján a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában álló, és Honvédelmi Minisztérium 1/1 

arányú vagyonkezelésében álló Szentendre, belterületi 24/1 hrsz. alatt felvett, természetben 

Dózsa György út 8. szám alatt fekvő, 2,3052 ha területű, művelés alól kivett, töltés besorolású 

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 helyi közutak és közterületek 

fenntartása, sport támogatása feladatai elősegítése 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. június 30. 
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4.  Sürgősségi indítvány a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező Juhász 

László kérelméről 

 Előadó: dr., Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

16.22 órától 16.25 óráig a tanácskozás zárt ülésen folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv 

készül.  

 

 

Fülöp Zsolt képviselő visszaérkezik, Magyar Judit képviselő távozik az ülésteremből, 

jelenlévő képviselők száma 14 fő.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 15.25 órakor az ülést megnyitja, jelenlévő képviselők száma 

14 fő, az ülés határozatképes. 

 

 

5.  Sürgősségi indítvány Szentendre Barackos út, Hörcsög utca – Vörösgyűrű sétány 

közötti szakaszon, Egres út I-II. szakaszon útépítési 

 Előadó: dr., Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

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

javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2039   Száma: 10.06.10/5/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 16:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 76.47 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.14 5.88 

Szavazott 14 100.00 82.35 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   17.65 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 
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Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

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 - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

215/2010. (VI. 10.) 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 felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot a közbeszerzési 

eljárás lebonyolítására, a közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Közbeszerzési 

Bizottságra ruházza át; 

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

eredményes eljárás esetén a szerződéskötésre. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

6.  Sürgősségi indítvány a ProSzentendre Városfejlesztési Kft ügyében 

 Előadó: dr., Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

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

javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 
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#: 2040   Száma: 10.06.10/6/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 16:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 82.35 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 82.35 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   17.65 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Benkovits György Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

216/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 
 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. dönt arról, hogy a Pro Szentendre Kft. keretein belül felállított építész irodával a 

KMOP-2007-5.2.1/B Funkcióbővítő rehabilitáció – Pest megyei településközpontok 

fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében projekt kiviteli terveit elkészítteti 

(pályázati azonosító: KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015),  
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2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mellékelt szerződés 1. számú módosítását aláírja. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

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 

Bankszámla szám: 12001008-00182694-00100005 

mint megbízott – a továbbiakban Megbízott – 

 

 

között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 

 

 

Megbízó a 216/2010 (VI.10.) Kt.sz. testületi határozatban megfogalmazott 

„Funkcióbővítő rehabilitáció” – Pest megyei településközpontok fejlesztése – 

Integrált településfejlesztés Pest megyében (Kódszám: KMOP-2007-5.2.1/B) projekt 

ügyében ezennel megbízza Megbízottat az alábbi feladatok végrehajtására, illetve 

megrendeli Megbízottól az alábbi munkák elvégzését: 

 

1. Feladatok: 

 

- a kiviteli tervek és hiánypótlásainak elkészítése építési engedélyezési tervek és 

tendertervek alapján. 

 

A tervezésre vonatkozó rendelkezések:  

 

Tervezési feladatok a pályázat útvonaltervében meghatározottak szerint: 
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 1. Művészet Malom továbbépítése 

2. Fő tér 12 lakóház átalakítása vendégházzá 

 3.Turinform épület felújítása, és átalakítása teljes egészében irodává 

 4.Térrendezések:  Fő tér    2324 hrsz 

    Bogdányi utca  1942 hrsz-ból,  a Fő tér és a Lázár cér tér között 

    Péter-Pál utca  1836 hrsz 

    Dumtsa Jenő utca 2365/1; 2365/2 hrsz + a Jókai utca torkolata 

    Malom utca 2214 hrsz 

    Templom téri támfal helyreállítás  

    Bükkös patak környezetrendezés és zsilip felújítás 

    Parkfelújítás a Tabakosok keresztjénél 

 

Kiviteli tervek elkészítése fenti tervezési feladatok alapján 2010. július 31-ig.  

 

Szakvélemények elkészítéséhez az alábbi szakértelmű szakemberek bevonása a Megbízott 

feladata: 

Művészettörténész, utólagos falszigetelési szakértő, elektromos tervező, kertész, külső 

közúttervező, statikus tervező, tűzvédelmi szakértő. 

Megbízott az itt felsorolt szakvéleményeken túl, a munka végzése során felmerülő további 

szakvéleményeket is szolgáltatja, a jelen szerződésben rögzített díjazás ellenében. 

 

 

 

 

A Megbízott köteles a szerződésben és mellékleteiben meghatározott tervezési és egyéb 

vállalkozását a szerződésben és mellékleteiben foglalt tartalmi követelményeknek, a műszaki 

tervezésre vonatkozó hatályos minőségi-, biztonsági- és szakmai szabályoknak, ezek 

hiányában a kialakult szakmai követelményeknek és gyakorlatnak megfelelően, a vonatkozó 

előírások betartásával szolgáltatni. A Megbízott kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az 

általa szolgáltatott tervdokumentációk minden tekintetben szakszerűek, az engedélyes 

tervdokumentációnak mindenben megfelel. 

 

A szolgáltatásnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a Megbízó rendeltetésszerűen, a 

szerződésben kikötött, a szerződéskötéskor, illetve a teljesítés folyamán megismert célnak 

megfelelően felhasználhassa. 

 

A tervdokumentációnak ki kell elégítenie a 37/2007. (XII.13.) ÖTM. rendeletben és egyéb 

vonatkozó szabványokban, jogszabályi és egyéb előírásokban meghatározott – az építészeti-

műszaki tervdokumentációkra vonatkozó – tartalmi követelményeket, továbbá meg kell 

felelnie az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos 

építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM. rendeletben 

foglaltaknak.  

 

Megbízott munkaközi egyeztetést folytat mindazon hatóságokkal, szakhatóságokkal, 

közműveket üzemelő szervezetekkel stb., amelyre őt jogszabály, valamely hatósági előírás, 

vagy a munka jellege kötelezi. Az egyeztetések eredményét Megbízó felé dokumentálja. 

 

Megbízott elkészíttet minden olyan szakvéleményt, amely a tervezési feladat megoldásához 

szükséges. A kiviteli tervdokumentációhoz tételes tervezői költségkiírás készül. 
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A vállalás magába foglalja: 

 a kötelező hatósági- és közműegyeztetések, 

 az engedélyek beszerzésében Megbízó képviseletét, 

 a tervdokumentáció elkészítési és sokszorosítási költségét, a vállalt 12 eredeti 

példányszámban 

 és a teljesítéssel kapcsolatos egyéb költségeket. 

 

Megbízott köteles a tervezési munka megkezdése előtt a Szentendre Főépítészével és szükség 

szerint a Megbízó Tervtanácsával személyes konzultációt folytatni, és annak tartalmát a 

továbbtervezés során figyelembe venni és betartani. 

 

Amennyiben a tervek és egyéb szolgáltatások Megbízó igényeinek, illetőleg az 

engedélyeztető hatóságok, támogató, illetve közreműködő szervezet elvárásainak nem 

felelnek meg, úgy Megbízott köteles külön díjazás nélkül a terveket, illetve jelen 

szerződésben vállalt egyéb szolgáltatásait haladéktalanul átdolgozni addig, amíg a teljeskörű 

megfelelés biztosítva nem lesz. 

 

A Megbízott részt vesz a lakossági tájékoztatásokon valamint a tervzsűrizés(ek)en és a 

kivitelező(k) kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás(ok) egyeztetésein külön díjazás és 

költségtérítés nélkül .  

 

A Megbízott az elkészítendő tervdokumentációért jogszavatosságot vállal, kijelenti, hogy 

azon harmadik személynek nincs olyan joga, mely annak Megbízó általi felhasználását 

korlátozná, vagy akadályozná. 

 

A Megbízó jelen szerződés alapján elkészített és átvett tervdokumentáció, mint szellemi 

alkotás felett, továbbfelhasználási vagyoni típusú szerzői jogokat, így különösen a 

többszörözés és az átdolgozás jogát külön díjazás nélkül megszerzi. A Megbízó a jelen 

szerződés alapján elkészített és átvett dokumentumok, mint szellemi alkotás felett a vagyoni 

típusú szerzői jogot, így különösen a többszörözés jogát a jelen szerződésben szereplő 

ellenszolgáltatás fejében megszerzi, tehát a díj a teljeskörű felhasználás díját is magában 

foglalja. Megbízónak a jelen szerződés alapján kizárólagos joga van a dokumentumok 

egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában 

történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. Megbízott a 

felhasználás módjáról és mértékéről nem köteles tájékoztatni, valamint ahhoz Megbízott 

engedélyét nem köteles megkérni. Megbízónak joga van arra, hogy a dokumentumokat kép- 

vagy hangfelvételen rögzítse, illetve, hogy azokat számítógéppel, vagy bármely 

adathordozóra másolja, többszörözze. Az át- vagy feldolgozáson, illetve a fordításon az alapul 

szolgáló dokumentumok szerzőjének nevét is fel kell tüntetni. A dokumentumok átdolgozása 

esetén a Megbízott szavatossági kötelezettségei csak az általa készített eredeti dokumentumok 

vonatkozásában állnak fenn továbbra is. 

 

A Megbízott köteles a Megbízót minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely 

a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az 

értesítés elmulasztásából eredő kárért Megbízott felel. 

 

Megbízottnak a tervezés, teljesítés során a közreműködő hatóságokat és az eljárásokba 

bevonni kívánt szakhatóságokat be kell vonnia az egyeztetésekbe, melyről írásos 

dokumentumnak is kell készülnie. 
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A tervezésnél törekedni kell arra, hogy a kivitelezés és az elkészült művek üzemeltetése 

költséghatékony legyen. 

Megbízott köteles a Megbízó igényeit maximálisan figyelembe venni.  

Amennyiben a Megbízó szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles figyelmeztetéssel élni.  

A tervezési, teljesítési időszakban rendszeresen (legalább 3 hetente) írásban beszámol a 

munka aktuális állásáról. 

Amennyiben a Megbízó a Tervezőnek alkalmatlan anyagot, célszerűtlen, szakszerűtlen 

utasítást ad, a Tervező köteles erre a Megbízót figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést 

elmulasztja, az ebből eredő kárért felelősséggel tartozik. Amennyiben a Megbízó e 

figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Tervező az utasítást a Megbízó kockázatára 

teljesíti. 

Tervező a Megbízó által adott anyaggal, vagy utasításai szerint nem végezheti el a tervezést, 

ha ez jogszabályi, hatósági rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonság 

veszélyeztetéséhez vezetne, a Tervező köteles erre a Megbízót figyelmeztetni. 

A szerződésben meghatározott szolgáltatások közvetített szolgáltatást is tartalmazhatnak. A 

Tervező az altervezők/almegbízottak szolgáltatásaiért a Megbízóval szemben úgy felel, 

mintha a tervezést/egyéb szolgáltatást saját maga végezte volna el. 

Amennyiben a tervezés/egyéb szolgáltatás elkészítéséhez a jelen szerződés megkötésekor még 

nem ismert további adat-, iratszolgáltatás, vagy közbenső intézkedés válik szükségessé, a 

Megbízó a Megbízott felhívásától számított 5 munkanapon belül az adatokat a tervező 

rendelkezésére bocsátja, illetve a szükséges intézkedéseket megteszi, amennyiben erre képes 

és az költségráfordítást nem igényel. Amennyiben az adatszolgáltatáshoz, vagy közbenső 

intézkedéshez hosszabb idő szükséges, a Felek a határidőt közösen állapítják meg. 

A Megbízó a szerződés teljesítése során a tervezést/teljesítést figyelemmel kíséri, Megbízott 

kezdeményezésére konzultációkon, tervbírálatokon vesz részt, és köteles az elkészült 

munkarészekkel kapcsolatban a továbbtervezés/ további munkavégzés szempontjából 

lényeges kérdésekben Megbízott kérdésére állást foglalni.  

A Megbízó a Megbízottnak utasítást adhat. A Megbízó utasításai azonban nem terjedhetnek ki 

a tervezési vállalkozás szervezésére.  

 

A Megbízó, illetve az általa meghatalmazott személy, az átadás-átvételi eljárás 

eredményeként jogosult: 

 

a. a teljesítés minőségét kifogásolni és ennek alapján a Megbízotti díj összegének arányos 

csökkentését kezdeményezni, vagy 

b. hibajegyzéket felvenni és újbóli teljesítést, kijavítást igényelni a Megbízottól, melynek 

költségeit a Megbízó jogosult a Megbízottra átterhelni, illetve a Megbízotti díjat 

visszatartani, amíg a kijavított munkarészt a Megbízottól át nem veszi, 

c. a teljesítés súlyos hibája miatt megtagadhatja annak átvételét, a Megbízó póthatáridőt 

tűzhet ki, és ha e határidő is eredménytelenül telik el, a Megbízó gyakorolhatja a hibás 

teljesítésből származó jogait. Amennyiben a Megbízott kijavítja a hibákat a póthatáridőn 

belül, a Megbízó fizetési kötelezettsége ezen időponthoz igazodik, 

d. Támogató Szervezet befogadó nyilatkozata alapján Megbízott részére teljesítési 

igazolást kiadni. 

 

Kötbér 

 

A Megbízott kötbérfizetéssel tartozhat, ha 

 a vég- ,vagy részhatáridőt illetően késedelmesen teljesít 
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 az elkészült tervek és/vagy egyéb szolgáltatások hibásak, vagy nem felelnek 

meg a vonatkozó jogszabályi, szakmai előírásoknak  

 a teljesítés érdekkörében felmerülő okból meghiúsul. 

 

A kötbér mértéke 

 

a) teljesítési késedelem esetén naptári naponként 200.000 Ft, 

b) meghiúsulás esetén (támogató elutasító dokumentumának kézhezvétele alapján) 

15.000.000 Ft, 

 mely jegyzőkönyv alapján a végszámla összegéből levonható. 

 

A kötbér összegének maximuma: a Vállalkozási díj 100 %-a. 

 

Megbízó kötbéren felüli kárigényét a polgári jog általános szabályai szerint érvényesíti.  

 

A Megbízott 30 napot meghaladó késedelme esetén Megbízó elállhat a szerződéstől. 

 

Megbízó késedelmes fizetése esetén Megbízott jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat 

kétszeresének megfelelő kötbér felszámítására. 

 

 

 

 

2. Díjazás: 

 

- A 216/2010. (VI.10) Kt.sz. testületi határozatban megfogalmazottak alapján 

Megbízott megbízási díja az 1. pontban leírt feladatok elvégzésére tételes költséghely 

kimutatás alapján, és a projekt változás bejelentőjének  KSZ által történő elfogadása 

után bruttó 22.740.000 Ft.   

 Fenti összeg összesen a változás bejelentő adatlap, projekt előkészítési költségei 

szerint a projektben (Elszámolható költségek összesen; 14. sz. melléklet; 1.4. pontja 

terhére) bruttó 74.340.000 Ft. 

 

-  Megbízó a megbízási díj változás bejelentő KSZ által történő elfogadása utáni 

összeget Megbízott által kiállított számla alapján – készpénzben, vagy átutalással – 

fizeti Megbízott részére jelen szerződés aláírása után 15 nappal a díj 50%-át, a feladat 

végrehajtása után és a Megbízó általi teljesítési igazolás kiállítását követően - pedig a 

díj további 50%-át. 

 

 

3. Beszámoló: 

 

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

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

 

- 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 - almegbízott igénybevételére; 

 

- felek a közöttük felmerülő jogvitákat elsősorban egyeztetéssel kötelesek megoldani, 

jogvita esetén kikötik – hatáskörtől függően - Szentendrei Városi Bíróság, illetőleg a 

Pest Megyei Bíróság illetékességét; 

 

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

irányadók; 

 

- jelen szerződés a KSZ által történt változás bejelentő elfogadásáról szóló értesítés után 

lép érvénybe; 

 

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

 

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

megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írják alá. 

 

Szentendre, 2010. június  
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Megbízó                                                                  Megbízott 
Szentendre Önkormányzata képviseletében:               Pro Szentendre Kft. képviseletében: 

        

 

 

 

      dr. Dietz Ferenc   dr. Molnár Ildikó                   Bornemisza Miklós  

         polgármester                  jegyző                                         ügyvezető 

 

 

 

 

7.  Sürgősségi indítvány szentendrei 25/3 hrsz-ú ingatlan területén (Postás strand) 

található ingatlanrészek, a megjelölt terület közvetlen környezete 

haszonbérletének, valamint a szentendrei 919/1 hrsz-ú ingatlan parkoló céljára 

történő kialakításának pályázati felhívásáról és elbírálásáról 

 Előadó: dr., Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: szerinte nem biztos hogy most kell sürgősségi indítványként tárgyalni 

az előterjesztést. szerinte más gondolatok mentén is újra kellene gondolni a pályázati kiírást. 

Ne csak teniszpályában gondolkodjanak, hanem ki lehetne egészíteni más funkcióval is úgy, 

hogy az egész területet egyben kezelik – Postás strand, teniszpálya és a kiszolgáló épület.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: miután havi 170 EFt bérleti díjról van szó, azért gondolták, 

hogy minél hamarabb ki kell írni a pályázatot és ha menet közben úgy ítélik meg, hogy más 

ötlet is van a hasznosításra, akkor a pályázatot bármikor vissza lehet vonni és újat kiírni. 

  

Hidegkuti Gergely képviselő: kérdezi, hogy mennyi a bérleti díj összege? 

 

Nánási Hajnalka vagyongazdálkodási referens: pillanatnyilag a bérlő a 120 EFt felét fizeti 

bérbeszámítás miatt, amely a haszonbérleti szerződés lejártáig lejár. A pályázatba 170 EFt-ot 

írtak ki licitárnak.  

 

Radványi G. Levente képviselő: elnézést kér a késésért. Most sikerült a sürgősségi 

indítványokat elolvasnia és kérdezi, hogy mi indokolja, hogy ekkora mennyiségű sürgősségi 

indítványt tárgyaljanak? Ha valamelyik téma határidős, akkor megérti a sürgősséget, de ha 

valaki elfelejtett valamit és azért hozzák be sürgősséggel, azt nem tartja helyes megoldásnak. 

Alaposan végig kell gondolni, hogy ezen a frekventált területen mit szeretnének 

megvalósítani. A reggel megtartott Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi 

Bizottság ülésére megkaphatták volna az anyagot, ahol legalább tudomást szerezhettek volna 

az abban foglaltakról. Az elmondottak alapján kéri az indítvány napirendről történő levételét 

és a következő ülésen történő megtárgyalását.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a márciusi ülésen tárgyalta a témát a Képviselő-testület, ahol a 

részletfizetést támogatták. Erről értesítették a bérlőt, aki 1 hónapi díjat befizetett, de a többit 

nem. Nyilvánvalóvá vált, hogy így a kintlévőség nem hajtható be – és miután minden forintra 



 42 

szüksége van a városnak – ezért került sürgősségi indítványként a pályázati kiírásról szóló 

előterjesztés a képviselők elé. Felhívja a figyelmet, ha úgy dönt a testület, hogy most nem 

tárgyalják, akkor bevételkiesést okoz a költségvetésben ez az összeg.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a sürgősségi indítvány levételét a 

napirendről.   

 

   

Szavazás eredménye 

 

#: 2041   Száma: 10.06.10/7/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 16:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 6 42.86 35.29 

Nem 1 7.14 5.88 

Tartózkodik 7 50.00 41.18 

Szavazott 14 100.00 82.35 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   17.65 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a javaslatot a testület nem támogatja. 

Folytatódik a sürgősségi indítvány tárgyalása.  
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Fülöp Zsolt képviselő: az elmondottakból kiderül, hogy 60 EFt folyna be a bérleti díjból. 

Javasolja, hogy erre az évre hirdessék meg a bérletet a Szentendre és Vidékében – havi 60 

EFt-ért. Ez után van idő gondolkodni, hogy mit szeretnének csinálni még a Postás stranddal, 

van lehetősége a testületnek a döntést meghoznia. A 170 EFt-os bérleti díj akkor lenne reális, 

ha valaki több évre veszi ki, mert akkor üzleti tervet készít, tisztában van azzal, hogy mikor 

tudja a nyereséget realizálni. Ez után az Önkormányzatnak már rizikós azon gondolkodni, 

hogy még mit szeretne a területen, mert az jogi következményeket vonhat maga után, ha 

egyoldalúan felbontják a szerződést.  

 

Nánási Hajnalka vagyongazdálkodási referens: a fizetendő összeg azért 60EFt, mert a bérlő 

beruházott, és bérbeszámítás történt. Gyakorlatilag 120 EFt-ot kellene fizetnie. Tájékoztatásul 

még elmondja, hogy a területre két jelentkező van, akik hosszú távra gondolkodnak. A 

pályáztatás azért szükséges, mert a terület közterület forgalomképtelen és az ezzel kapcsolatos 

döntés a testület hatáskörébe tartozik. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a módosító javaslat megfogalmazását.   

 

Hajdu Gábor képviselő: kérdése, történt-e egyeztetés a jelenlegi bérlővel, hogy milyen 

állapotban adja vissza a területet?  

 

Nánási Hajnalka vagyongazdálkodási referens: a teniszpályával kapcsolatos eszközeit a 

jogviszony megszűnése után elszállítja. Olyan állapotban kell visszaadnia a területet, hogy azt 

egy újabb haszonbérlőnek rendeltetésszerű használatra ki tudják adni – ami nem feltétlenül 

teniszpálya.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a tartozás fejében nem foglalhatnak? 

 

Nánási Hajnalka vagyongazdálkodási referens: a bérlőnek kb. 2 MFt a tartozása, amely 

következtében fizetési meghagyás benyújtása került a bírósághoz, de a haszonbérlőnek a 

területen lévő vagyontárgyai a szerződésből adódóan zálogjogon az Önkormányzatéi. 

 

Kun Csaba alpolgármester: ő maga is tárgyalt már több érdeklődővel. Elmondja, hogy a 

bérleti díj minimum értéke megfelelő a területre. A pályázatok elbírálása után tudnak dönteni, 

hogy a vállalkozók valóban az Önkormányzat céljaival egyező módon gondolkodnak-e. 

amennyiben nem, akkor érvénytelenítik a pályázatot és újra kiírják. Ezt az állapotot – hogy 

valaki használja és nem fizet érte – meg kell szüntetni. Az sem megoldás, hogy a terület egész 

nyáron üresen áll és majd csak szeptemberben kezdenének tárgyalni róla. Ha szeptemberben 

dönteni tudnak, akkor már ősszel elkezdődhetnek a fejlesztések, amelyek az Önkormányzat 

érdekeit szolgálnák.  

 

Horváth Győző képviselő: kérdése, hogy a jelenlegi bérlőnek szándékában áll-e a tartozását 

megfizetni az Önkormányzatnak?  

 

Nánási Hajnalka vagyongazdálkodási referens: elmondja, hogy a bérlő a tárgyalások után 

csak az első részletet fizette, a másodikra már nem került sor. Többször beszélt vele, 

figyelmeztette a szerződésben foglalt jogkövetkezményekre, amelyre úgy nyilatkozott, hogy 

nem kívánja – vagy nem tudja – befizetni tartozását.  

 

Radványi G. Levente képviselő: felhívja a figyelmet a szerződés 6. pontjában szereplő 

illemhely működtetésére. Továbbra is az a javaslata, hogy váljanak meg a jelenlegi bérlőtől, 
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de a sürgősségi tárgyalást függesszék fel. Készüljön egy anyag – hogy mit mire lehetne a 

környezetben használni – vitassák azt meg és ezt követően írjanak ki pályázatot. Ne azt 

várják, hogy a két pályázó meghatározza, hogy az Önkormányzat mit szeretne a saját birtokán 

csináltatni. Még egyszer kifogásolja, hogy nem volt idő a sürgősségi anyagok elolvasására.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: emlékeztet, hogy márciusi döntés alapján részletfizetést 

engedélyezett a testület a bérlőnek, aki az első részletet kifizette, de többszöri felszólításra 

sem fizetett többet. Májusban felmondták a bérletet. Most június van, tehát nem a Hivatal ült 

rajta, hanem ez volt a menetrend. A pályázati kiírás azért van, hogy minél előbb rendeződjön 

a terület helyzete.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a Teátrum melletti 

teniszpálya bérlője egész évében havi 150 EFt-ot fizetett úgy, hogy kiszámíthatatlan volt, 

hogy mi lesz a pálya jövője, mikor adja el az Önkormányzat.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: ismét elmondja, hogy a bérbeszámítás miatt 60 EFt folyik be az 

Önkormányzatnak, akkor ez a minimum összeg, amit el kell érni. A pályázatban „ingatlan 

környezetében … megvalósítandó közcélú beruházás” van kiírva. Kérdése, hogy az 

Önkormányzat milyen közcélú beruházást gondolt?  

 

Szegő András képviselő: tény, hogy a pálya a hónap végére ki lesz ürítve. Akceptálja, hogy 

egy jobban átgondolt pályázatot írjanak ki, de figyelmeztet, hogy addig a pálya ott fog állni 

parlagon és pénz nem folyik be. Ez nem akkora probléma. Komolyabb gond azt, hogy van 

egy jól hasznosítható területe az Önkormányzatnak, ami ott van üresen. Javasolja, hogy írják 

ki a pályázatot, mert lényegesebb a terület hasznosítása, mint az anyagi vonzata.  

 

Radványi G. Levente képviselő: plusz pontot javasol: Polgármester úr a következő ülésre 

vizsgálja ki, hogy a vagyon nem kellő gondossággal történő kezeléséért ki a felelős és erről 

tájékoztassa a testületet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavaztatni fog a javaslatról.  

 

Kun Csaba alpolgármester: tájékoztat, hogy azért általános a pályázat megfogalmazása, mert 

az egyik érdeklődő – a mostani konstrukció szerint – teniszpályát szeretne működtetni a 

területen, a másik pedig egy speciális „vizes” játszóteret.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Fülöp Zsolt képviselő jelezte, hogy módosító javaslatot 

szeretne tenni, ezért – bár a hozzászólási ideje letelt – megadja a szót.   

 

Fülöp Zsolt képviselő: a szerződés megkötését 2010. december 31-ig javasolja. Kétlépcsős 

pályáztatást írjanak ki úgy, hogy a pályázókat tájékoztatják, hogy az Önkormányzat a 10 éves 

hosszú távú pályázatát a 2010. szeptemberi testületi ülésén írja ki.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri jegyző Asszonyt a módosítások megfogalmazására.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: Radványi képviselő úr javaslata: „… felkéri a Polgármester, hogy 

a Képviselő-testület soron következő ülésére vizsgálja ki, hogy az előterjesztés tárgyát képező 

ingatlanvagyon nem megfelelő kezeléséért ki a felelős, és a vizsgálat eredményéről 

tájékoztassa a Képviselő-testületet.” 
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Radványi G. Levente képviselő: ragaszkodik ahhoz a megfogalmazáshoz, hogy „a vagyon 

nem kellő gondossággal történő kezeléséért”. A Jegyző Asszony által elmondott inkább a 

mostani bérlőre vonatkozik. Miután márciusban már tudták, hogy adtak egy haladékot, 

amelyről az idő elteltével kiderült hogy ez nem fog befutni, akkor készülni kellett volna a 

megfelelő lépés megtételére – és nem a mai napon sürgősséggel előterjeszteni.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:  „… felkéri a Polgármester, hogy a Képviselő-testület soron 

következő ülésére vizsgálja ki, hogy az előterjesztés tárgyát képező ingatlanvagyon nem kellő 

gondossággal való kezeléséért ki a felelős, és a vizsgálat eredményéről tájékoztassa a 

Képviselő-testületet.” 

 

Fülöp képviselő úr módosító indítványa: „a pályázati kiírásban 10 év helyett 2010. december 

31-ig kerüljön a terület hasznosításra a pályáztatás útján meghirdetésre. A Képviselő-testület 

úgy dönt, hogy a terület tekintetében képlépcsős pályáztatást ír ki az Önkormányzat. A 2010. 

szeptemberi rendes testületi ülésén írja ki a 10 éves hosszú távú pályázatot az előterjesztés 

tárgyát képező területre, melyről a pályázókat tájékoztatja és a szerződésben ezt rögzíti.” 

 

 

Magyar Judit visszatér, Trenka István távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 

14 fő.  

 

 

Szalay Fruzsina képviselő: kérdése, hogy az eredeti pályázatot mikorra kell benyújtani?  

 

Nánási Hajnalka vagyongazdálkodási referens: a pontos határidőt nem tudták meghatározni 

a jelenlegi bérlő esetleges nem határidőre történő távozása miatt.  

  

Kun Csaba alpolgármester: javasolja, hogy augusztus 30-ig szabják meg a határidőt, hogy a 

szeptemberi ülésre tudjanak előterjesztést készíteni. 

   

Nánási Hajnalka vagyongazdálkodási referens: szerinte ez elfogadható. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, 

szavazásra bocsátja Radványi képviselő úr módosító javaslatát. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2042   Száma: 10.06.10/7/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 16:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 28.57 23.53 

Nem 1 7.14 5.88 
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Tartózkodik 9 64.29 52.94 

Szavazott 14 100.00 82.35 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   17.65 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

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

javaslatot.  

Szavazásra bocsátja Fülöp képviselő úr módosító javaslatát:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2043   Száma: 10.06.10/7/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 16:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 35.71 29.41 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 9 64.29 52.94 

Szavazott 14 100.00 82.35 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   17.65 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 
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Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

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

javaslatot sem támogatta. 

Szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslatot:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2044   Száma: 10.06.10/7/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 16:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 71.42 58.83 

Nem 2 14.29 11.76 

Tartózkodik 2 14.29 11.76 

Szavazott 14 100.00 82.35 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   17.65 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 
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Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

217/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 
 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 34/2003.(VI.18.) Önk. sz. rendelet 24. és 25. §-ai alapján nyilvános 

pályázati felhívást tesz közzé a szentendrei, belterületi 25/3 hrsz-ú ingatlan területén 

(Postás strand) található 1369 m2 területű ingatlan-rész (2 db teniszpálya), a mellette 

elhelyezkedő összesen  215,82 m2 alapterületű ingatlan-együttes (kiszolgáló helyiségek), 

és a megjelölt terület közvetlen környezete haszonbérletére, valamint az Lk02 övezeti 

besorolású, Szentendre 919/1 hrsz-ú ingatlan parkoló céljára történő kialakítására a 

jelenlegi, de már felmondott szerződéssel rendelkező haszonbérlő tényleges távozásától 

függő időponttal.   

2. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot írja ki.  

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 2010. október 31.   

 

 

8.  Sürgősségi indítvány a Szentendre, Fehérvíz u. 20-30. sz. alatti Társasházról az 

ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) tárgyában 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

Magyar Judit és Dicső Zoltán képviselők távoznak az ülésteremből, jelenlévő képviselők 

száma 12 fő.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

Kiss Károly képviselő:  kéri képviselő-társait szavazzák meg a támogatást. 

 

Kun Csaba alpolgármester: a tavalyi év folyamán néhány háznál megadták az áfa-

támogatást, majd néhány háznál nem. Álláspontja szerint minden esetben azonosan kell 

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

határozati javaslat „A” változatát. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2045   Száma: 10.06.10/8/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 16:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 41.66 29.42 

Nem 2 16.67 11.76 

Tartózkodik 5 41.67 29.41 

Szavazott 12 100.00 70.59 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   29.41 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Kiss Károly Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Dicső Zoltán Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

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

határozati javaslat „A” változatát. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat „B” változatát:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2046   Száma: 10.06.10/8/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 16:58  
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Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 83.33 58.83 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 16.67 11.76 

Szavazott 12 100.00 70.59 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   29.41 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Dicső Zoltán Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

218/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

1. hozzájárul, hogy az Önkormányzat a Társasházzal az együttműködési megállapodást 

megkösse, valamint annak alapján a jóváhagyott támogatási összeget (13.128.760,- Ft ) 

a Társasház részére átutalja; 

2. dönt arról, hogy az időközben történt ÁFA emelésből adódó többletköltséget, melynek 

összege 797.240,- Ft. önkormányzati támogatásként biztosítja a kötvénykibocsátásból 

származó bevétel terhére; 
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3. felkéri a polgármestert, hogy az átutalásról intézkedjék;  

4. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

9.  Sürgősségi indítvány Szentendre város közigazgatási határán belüli helyi 

közforgalmú közlekedés normatív támogatása elnyerés igénylésére benyújtandó 

pályázatról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót.  

 

 

Magyar Judit és Trenka István visszatérnek az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 14 

fő.  

 

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

kérdése, hogy a VOLÁN-tól többször kért beszámolót megkapta-e az Önkormányzat? 

Fizetnek még nekik?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem kaptak beszámolót. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2047   Száma: 10.06.10/9/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 16:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 82.35 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 82.35 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   17.65 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 
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dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

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 - 

Benkovits György Távol - 

Dicső Zoltán Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

219/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évben a helyi közösségi 

közlekedés támogatása elnyerésére igénylést nyújt be a helyi közösségi közlekedés 

támogatásáról szóló 33/2010. (IV. 16.) KHEM-ÖM együttes rendelet alapján és az 

alábbiakat nyilatkozza: 

 

1. a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 

ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez (beruházásaihoz) a tárgyévet megelőző 

évben 32.535.000,Ft.- nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő 

önkormányzati támogatással járult hozzá, 

2. a helyi közlekedést a tárgyév, azaz 2010. év január 1-jétől december 31-éig 

folyamatosan fenntartja, 

3. az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi 

XXXIII. tv. 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás eredményeként kötötte meg a 

szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést, 

4. felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2010. június 15. 
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10.  Sürgősségi indítvány AquaPalace Kft. 2010. év második félévi működési 

hiányának finanszírozásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Bacsa Csaba ügyvezető úr.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: behívja az ülésterembe Bacsa Csabát az AquaPalace Kft. 

ügyvezető igazgatóját. Véleménye szerint jelenleg csak a határozati javaslat „A”  változatáról 

születhet döntés, mivel Bacsa Csaba igazgató elmondása alapján csak a pénteki nap folyamán 

tudja elküldeni a részletes anyagokat. 

 

Kun Csaba alpolgármester: elmondja, hogy időközben Bacsa Csaba igazgató egy egyoldalas 

táblázatban elküldte a részletes elszámolást, melyben szerepel, hogy 100 millió 670 ezer Ft 

önkormányzati támogatás került átutalásra 2010. évben. A másik táblázatban pontosan 

kimutatásra került, hogy ezen összeg mire került felhasználásra, illetve kiegészítve beszámol, 

hogy ezen felül a Kft. saját finanszírozásban mekkora költségek kerültek kifizetésre. 

Ismerteti, hogy a Képviselő-testület a Kft. üzleti tervét már elfogadta és ebben egy 40 M Ft-os 

nagyságrendű hiányról volt szó, ami a későbbiekben pontosításra került és kiderült, hogy ez 

az összeg csak 28 M Ft. Ez a hiány 2010. december 31-ig jelentkezik. Ennek túlnyomó része a 

nyári időszakban fog fellépni, mert ilyenkor a legkisebb a forgalma az uszodának és a leállási 

időszakban kötelező a medencékben a víz leengedése és egy nagyobb fajta takarítása. 

Véleménye szerint  a táblázat elegendő, hogy a finanszírozásról dönteni tudjon a Képviselő-

testület. Az Arkadon tartozás 11,5 M Ft-os tartozás garanciális visszatartása nem lett belevéve 

ebbe az összegbe, hiszen ezt az összeget vagy peresíteni kell, vagy meg kell egyezni a 

kivitelezővel.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: az AquaPalace Kft. 2010. évi üzleti tervének tételes havi szintű 

táblázat 1.sz. mellékletének az utolsó sorában szereplő „veszteség lízingdíjak, és 

értékcsökkenés nélkül” -86.408.619,- Ft-os összeg szerepel. Kérdése, hogy ebből az összegből 

hogyan lesz 40 M Ft nagyságrendű hiány? Az önkormányzat már 100 M Ft-ot átutalt a Kft. 

részére, számítása alapján így már 186 M Ft a veszteség. 

 

Kun Csaba alpolgármester: véleménye szerint egy része már az éves mínusz az első félévben 

refinanszírozásra került ebből a táblázatból látszik, hogy pontosan mennyi ez az összeg. A 

fennmaradó rész együttesen adja ki a 86 M Ft-ot. 

 

Bacsa Csaba AquaPalace Kft. igazgatója: jelenleg a Kft. pénzügyileg úgy áll, hogy a szállítói 

és a vevői tartozás nagyjából kiegészíti egymást, gyakorlatilag lefinanszírozásra került az 5 

hónap, azokkal az összegekkel melyek időközben átutalásra kerültek az AquaPalace Kft.-nek. 

A Kft. még június hónapban vár 20 M Ft-ot, júniustól-decemberig az üzleti tervben lévő 

sarokszám lett beadva igényként, de abból a Kft.  az Arkadon Kft.-t nem fogja tudni kifizetni. 

Ezért jön ki a 28 M Ft, ami szükséges a második félévben a jó működéshez. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése, Puhl Márta irodavezetőhöz, hogy a kötvény melyik 

részének terhére lehet a forrást biztosítani? 

 

Puhl Márta a Közgazdasági és Vagyon Iroda vezetője: elmondja, hogy jelen pillanatban a 
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kötvényből szabad pénzeszköz nem áll rendelkezésre. A Képviselő-testület részére olyan 

határozati javaslatot javasol, hogy abban az esetben tudja finanszírozni az önkormányzat  a 

további veszteséget, amennyiben a Raiffeisen Bank az óvadékként kezelt kötvényből kienged 

olyan nagyságrendű összeget, hogy az önkormányzat a jelenleg is meglévő 

többletkötelezettségeit és a vállalandó kötelezettségeit finanszírozni tudja. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Raiffeisen Bankkal történnek egyeztetések az uszodával 

kapcsolatban, de véleménye szerint nem halad elég dinamikusan a bank, ezért az OTP 

Bankkal is megpróbál tárgyalni ez ügyben. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: kérdése, hogy mi az 1.sz. táblázat szereplő 33.418.514,- Ft 

veszteség /januártól-márciusig/ és a 2. sz. mellékletben szereplő 29.262.950,- Ft veszteség 

/januártól-áprilisig/, összefüggés indoka? 

 

Bacsa Csaba AquaPalace Kft. igazgatója: a könyvelés alapján a rezsi számlák egy hónappal 

később kerültek lekönyvelésre, ami nagyságrendben 8-9 M Ft-ot jelent, amikor az üzleti terv 

készült, akkor a könyvelés nem volt 100%-os. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: a két táblázat közül melyik a jó, melyik az elfogadható? 

 

Bacsa Csaba AquaPalace Kft. igazgatója: az üzleti terv sarokszámai a mérvadó táblák. A 

táblázatoknál egyik a másikra hivatkozik. Nem tudja, hogy konkrétan melyikre gondol 

Aljegyző úr? 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: a 2. számú táblázat az értékesítési számlákat tartalmazza az 

eredményszámlák egy bontását. 

 

Bacsa Csaba AquaPalace Kft. igazgatója: megismétli, hogy a könyvelés április végén állt 

teljesen. Amikor az üzleti tervet elkészítette ezek voltak az aktuális adatok, ezekben talált 

olyan tételeket, amik nem voltak lekönyvelve ez az oka az eltérésnek. Napi szinten változik a 

könyvelés. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: a kötvény kamatbevételei elköltésre kerültek, nincsen szabad 

pénzeszköz, viszont 28 M Ft még mindig hiányzik az uszoda működésére a második félévre. 

Kérdése, ha nem folyik be a 28 M Ft hiány, abban az esetben mi történik? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az óvadék vonatkozásában a Raiffeisen Bankkal és az OTP 

Bankkal is felvette az önkormányzat a kapcsolatot. Az uszodán belül milyen intézkedések 

történnek, erről Bacsa Csabát kéri nyilatkozzon. 

 

Bacsa Csaba AquaPalace Kft. igazgatója: az elmúlt 5 hónapban az uszoda forgalmi adatai a 

tavalyi évhez képest megduplázódtak. Az árbevételi adatok sem stagnálnak, hanem stabilak. 

Az uszodában  lévő ingatlanok sorban bérbeadásra kerülnek, de ez egy lassú folyamat. 

Véleménye szerint év végére nulszadós lesz az uszoda üzemeltetése. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: elismeri az eddig elérteket, de tudomásul kell venni, hogy az 

önkormányzat hitelből finanszírozza az uszoda működését. Az elmondottak alapján most már 

nincs felesleges pénz a jelenlegi állapot megoldására. A tárgyalásokon kívül, van-e 

elképzelés? 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: végig kell gondolni az üzemeltetésnél, hogy ezt a helyzetet 

hogyan lehet kezelni. 

 

Kun Csaba alpolgármester: a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az uszodát fenn kívánja 

tartani, innen visszalépni nem lehet finanszírozni kell a működést, vagy bezárni az uszodát. 

Véleménye szerint a mutatók egyre jobbak. Az utolsó 4 hónapban szinte 0-n van a működés, 

az önkormányzatnak csak a lízinget és kamatait kell fizetnie, ez lenne a terv a jövő évre is. 

Most van a bevezetési időszak, ha most nem lesz biztosítva a működési költség, akkor öngólt 

rúgna az önkormányzat, mert az újbóli indulás még nehezebb lenne. A 28 M Ft-os hiányt 

finanszírozni kell, a kötvényből elsősorban az óvadéki betét terhére, amennyiben nem sikerül 

a nyári időszakban megegyezni a bankkal, akkor a kötvény kamataiból legyen finanszírozva 

átmenetileg és közben a bankkal igyekszik olyan tárgyalást folytatni az önkormányzat, hogy 

az óvadéki betétből legalább valamennyit engedjen ki a bank. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja megvizsgálni, a költségvetésben, fel kell készülni 

arra a helyzetre is ha a bank nem enged ki pénzösszeget, mivel abban az időszakban amikor 

ténylegesen szükség van rá. Át kell gondolni, hogy a szakfeladatokat, minek a terhére lehet 

biztosítani. Ezeket a forrásokat, illetve Bacsa Csaba ügyvezetőtől kéri a részletes írásbeli 

anyagot, hogy milyen módon tudja a Kft. a költségeket csökkenteni. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: kéri, hogy ne csak erre kérjen a Képviselő-testület javaslatot, hanem 

arra is, hogy hogyan kerül tovább finanszírozásra az uszoda. Tervet kell készíteni hogy a 

lízingdíj és a tőketörlesztés miből kerül kifizetésre? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a lízingdíjaknál a kamat mellett a tőke az ami ténylegesen az 

önkormányzatot terheli. A működési hiánynak az erőteljes lefaragása megtörtént, várhatóan 

év végére a hiány 0 Ft lesz.  

 

Trenka István képviselő: elmondja, hogy Szentendre város költségvetése nagyon nehéz 

helyzetben van. A remény az volt, hogy az átmenetileg megválasztott megbízott ügyvezetés 

minél kisebb veszteséget termel és nem a városnak kell finanszírozni az uszoda működését 

még 2011-ben is. Egyetért azzal, hogy az uszoda működtetését a Képviselő-testület szavazta 

meg, de felhívja a figyelmet, hogy nem mindenek felett és nem minden áron. Katasztrófa 

tervet kellene készíteni a közgazdászoknak, hogy nehogy a várost rántsa maga után az uszoda. 

Voltak olyan elképzelések, hogy szolgáltató bevonásával kerül üzemeltetésre az uszoda, 

ezeket újból meg kell nézni, mert véleménye szerint hiába tesz meg mindent a jelenlegi 

uszoda vezetése az uszoda üzemeltetési hiányának csökkentése érdekében. Nehezen tudja 

elképzelni, hogy a bankok további kedvezményeket nyújtsanak. Kéri a katasztrófaterv 

elkészítését, mely akkor lépne életbe, ha már nem tudja az önkormányzat az uszodát tovább 

üzemeltetni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése, hogy kiírásra került-e a közbeszerzési pályázat a 

működtetéssel kapcsolatban. 

 

Bacsa Csaba AquaPalace Kft. igazgatója: az elkészült szakértői anyagot a városvezetés 

részére továbbította. Az épület felmérésre került pro és kontra érvek kerültek 

megfogalmazásra az anyagban. Véleménye szerint nem ő van döntési helyzetben, ami az 

üzemeltetésre vonatkozik.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: a Képviselő-testület hozott döntése alapján felkérte az 
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AquaPalace Kft. vezetőjét, hogy folytasson le közbeszerzési pályázatot.  Június elején Bacsa 

Csaba ügyvezető megküldött egy szakmai anyagot, ami magának a pályázati kiírásnak az 

alapjául szolgál, de ez nem maga a pályázat. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Bacsa Csaba ügyvezetőt, hogy haladéktalanul folytassa le 

a pályázatot. 

 

Magyar Judit képviselő: kérdése, hogy mit jelent a határozati javaslat „B” változatának 1. 

pontjában a „biztosítja az aktuális lízingdíjak finanszírozását a 2,5 Mrd Ft óvadéki betétben 

lévő kötvény terhére”  mondat. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az 1 Mrd Ft szabad felhasználású volt,  2,5 Mrd Ft-ot a bank 

enged ki. A bankkal azért folyt  tárgyalás, hogy ebből a 2,5 Mrd forintból engedjen ki 

összeget. 

 

Magyar Judit képviselő: a 28.500.000,- Ft a működéshez szükséges ez nem lízingdíj, ez a 

lízingdíj nélküli hiány. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a kötvény tőkéje a 2,5 Mrd Ft. 

 

Magyar Judit képviselő: ha a bank nem enged ki pénzösszeget, akkor ezt az összeget /28,5 

millió/ sem tudja finanszírozni az önkormányzat?  

 

Puhl Márta a Közgazdasági és Vagyon Iroda vezetője: elmondja, hogy az önkormányzat azt 

szeretné elérni, hogy a bank a 2,5 Mrd forintból további nagyobb összeget kiengedjen /1 Mrd 

Ft-ról van szó/ és ebből lenne finanszírozva a 28,5 MFt további veszteséget, de ezen 

összegből még rendezni szükséges a kezességvállalás során felmerült kamat és lízingdíj 

kötelezettség forrását is. 

 

Magyar Judit képviselő: ott tartunk, ahol tavaly ilyenkor, át kell gondolni azt a lehetőséget 

is, hogy más üzemeltesse az uszodát, javasolja a közbeszerzési pályázat mielőbbi kiírását. Ha 

pedig továbbra is az önkormányzat üzemelteti, akkor legyen megszabva, hogy mekkora az-az 

összeg, amit évente kell befinanszírozni az uszoda működtetésébe. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ehhez készül az előterjesztés. 

 

Trenka István képviselő: ha jól gondolja, akkor a bank azért nem engedi el a 2,5 Mrd 

forintot, mert az önkormányzat kézfizető kezességet vállalt az uszodának a kifizetésére és az 

uszoda az önkormányzatnak 3,3 Mrd forintba kerül + tőke. Tehát ennek az összegnek a 

törlesztése lenne a 2,5 Mrd Ft-os kötvény és ez az összeg a fedezet a bank felé. Katasztrófa 

terv elkészítését sürgeti. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: véleménye szerint a bank azért nem fizet, mert a pénzpiacon 

nincs illetve kevés pénz van. A döntések Bécsben születnek. Azt is végig kell gondolni, hogy 

ha nem kerül kifizetésre a lízingdíjat tőkét kamatot ez a legrosszabb a  banknak, mert ekkor 

csak egy uszodát foga kapni. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: a 3 Mrd forintért felépült uszoda is a bank pénze és a 3,5 Mrd Ft 

kötvény is a bank pénze, tehát mindkettőt vissza kell fizetni. 
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dr. Molnár Ildikó jegyző: a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg, 

hogy abban az esetben, ha az óvadéki betétből a Raiffeisen Bank nem biztosít fedezetet az 

uszoda működtetéséhez a szükséges források hogyan teremthetőek meg rövid és hosszútávon. 

Felkéri az AquaPalace Kft. ügyvezetőjét, hogy készítsen szakmai anyagot az uszoda 

működtetésére arra az esetre, ha az óvadéki betétből a finanszírozás nem lehetséges. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az eredeti „B” határozati javaslatban a 3. pont módosul, a 

szakfeladat rész törlésre kerül. 

 

Radványi G. Levente képviselő: ügyrendi javaslatában elmondja, hogy a meghívó szerinti 5. 

napirendi pont: „KMOP-4.3.2.-2008-0004 azonosítójú „Emelt szintű járóbeteg-szakellátó 

központ kialakítása Szentendrén” című pályázat ügyében, a pályázat 

eredményhirdetésének dátuma várhatóan június 24-e. Emiatt 2010. június 21-én rendkívüli 

Képviselő-testületi ülés összehívására kerül sor. Javasolja ezért, hogy a mai ülésen kerüljön 

felfüggesztésre a napirendi pont tárgyalása és döntsön úgy a Képviselő-testület, hogy az előbb 

említett rendkívüli ülésen folytassák a napirendi pont tárgyalását. 

 

 

Dicső Zoltán képviselő visszatér az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 15 fő.  

 

  

dr. Molnár Ildikó jegyző: amennyiben Bacsa Csabától az AquaPalace Kft. ügyvezetőjétől a 

szakmai anyag megérkezik, ami áttekinti, hogy abban az esetben, hogy az óvadéki betétből 

nem tudja finanszírozni az önkormányzat, akkor hogyan működtethető az uszoda és ha az 

önkormányzat részére a banktól bármiféle információ érkezik arról, hogy az óvadéki betéttel 

kapcsolatosan milyen döntés született, akkor elképzelhető, hogy előterjesztés készüljön. 

 

 

Kun Csaba alpolgármester: megismétli az előzőekben elhangzott véleményét. Ezzel azt fejezi 

ki, hogy mindenképpen a kötvényből kell finanszírozni az önkormányzatnak az uszoda 

működtetését de lehetséges, hogy nem tudják ezt felszabadítani a nyár folyamán, de ebben az 

esetben is kell finanszírozni, mert azok a papíron lekötött összegek, amelyekkel terhelve van 

az 1 Mrd Ft szabadon felhasználható, ezek le vannak kötve és rendelkezésre állnak. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: a pénzeszközök le vannak kötve. A Képviselő-testület 

határozattal rögzített feladatra kvázi el vannak különítve, illetve el vannak költve papíron. Ha 

most a Képviselő-testület hoz még egy határozatot, akkor a két határozat egymással szemben 

fog állni. Olyan határozatot is célszerű hozni, hogy melyik korábban hozott határozatot előzi 

meg a jelenlegi határozatot, vagyis mi a sorrend?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felkéri a Képviselő-testület tagjait, hogy Radványi G. Levente 

ügyrendi javaslatáról szavazzanak. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2048   Száma: 10.06.10/10/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 17:37  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 46.67 41.18 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 8 53.33 47.06 

Szavazott 15 100.00 88.24 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.76 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület nem támogatja Radványi G. Levente 

képviselő javaslatát.  

 

Felkéri a Képviselő-testület tagjait, hogy Kun Csaba alpolgármester módosító javaslatáról 

szavazzanak. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2049   Száma: 10.06.10/10/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 17:38  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 46.66 41.18 

Nem 4 26.67 23.53 
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Tartózkodik 4 26.67 23.53 

Szavazott 15 100.00 88.24 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.76 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán 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 - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Szalay Fruzsina Nem - 

Szegő András Nem - 

Trenka István Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület nem támogatja Kun Csaba 

alpolgármester módosító javaslatát.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Felkéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az 

eredeti határozati javaslat „B” változatának módosításáról az elhangzottak alapján 

 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: felkéri a Polgármestert, vizsgálja meg, hogy abban az esetben, ha 

az óvadéki betétből a Raiffaisen Bank nem biztosít fedezetet az uszoda működtetéséhez, a 

szükséges források hogyan teremthetőek meg rövid és hosszútávon. Felkéri Bacsa Csaba 

ügyvezetőt, hogy készítsen részletes szakmai anyagot az uszoda működtetésére, arra az esetre, 

ha az óvadéki betétből a finanszírozás nem lehetséges. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a szavazást. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2050   Száma: 10.06.10/10/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 17:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 66.66 58.83 

Nem 1 6.67 5.88 

Tartózkodik 4 26.67 23.53 

Szavazott 15 100.00 88.24 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.76 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Szegő András Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

220/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az AquaPalace 

Kft. részére biztosítja a 2010. július- 2010. december közötti időszak működési 

hiányának finanszírozását az alábbiak szerint: 

 

1. a lízingszerződés értelmében és a 71/2010. (II.18.) Kt. számú határozat 

alapján – amennyiben a lízingbevevő és a készfizető kezes a lízingdíjak 

megfizetésére nem képes – biztosítja az aktuális lízingdíjak finanszírozását a 

2,5 MrdFt óvadéki betétben lévő kötvény terhére; 

2. az AquaPalace Kft. részére a 2010. július- 2010. december közötti időszakra 

28.531.295 Ft tőkét biztosít a működési hiány finanszírozására tagi kölcsön 

formájában,a 2,5 MrdFt óvadéki betét terhére; 
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3. felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg, hogy abban az esetben, ha az 

óvadéki betétből a Raiffeisen Bank nem biztosít fedezetet, az uszoda 

működtetéséhez szükséges források hogyan teremthetők meg rövid és hosszú 

távon; 

4. felkéri az Ügyvezetőt, hogy készítsen részletes szakmai anyagot az uszoda 

működtetésére arra az esetre, ha az óvadéki betétből a finanszírozás nem 

lehetséges; 

5. felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását terjessze a 

képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  1-2. a banki döntéstől függően  

  3-4-5: a következő rendes testületi ülés   

Felelős:  Polgármester 

 

 

 

11.  Sürgősségi indítvány Szendrő „Árvízi Testvérváros” árvízkárosultjainak 

megsegítéséről 

 Előadó: dr., Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatást ad a kezdeményezésről. 2010 tavaszán 

Magyarországot több természeti csapás is sújtotta, nagy károkat okozva különösen az ország 

keleti felében. Elmondja, hogy a TÖOSZ elnökségi ülésén kezdeményezte, hogy árvíz, vagy 

belvíz sújtotta települések közül válasszanak egy „Árvízi Testvértelepülést”, amelynek 

segítséget nyújtanak. Az elnökség támogatta a kezdeményezést. Budakalász és Pomáz már 

csatlakozott a felhíváshoz. Megkereste a szentendrei önkormányzati fenntartású 

intézményeink vezetőit, hogy tudnának-e valamilyen segítséget nyújtani a szendrőiek részére. 

Szántosi Judit óvodavezető asszony felajánlotta, hogy mivel az ovi-suli pályázat keretében 

nem csak felújításra kerül a 4 tagóvoda, hanem a bútorok cseréje is megtörténik, így a 

felszabaduló, de még használható óvodai bútorokat, eszközöket az árvízkárosult település 

részére át tudja adni. 

Az iskolák igazgatói a június 21. és 25. közötti időszakban iskolai táborokban fogadni 

tudnának gyermekeket a településről, és részükre szállást és étkezést, illetve programokat 

biztosítanának. Így 10-10-10 gyermeket fogad 3 pedagógus kísérettel a Barcsay Jenő 

Általános Iskola kézműves táborban, az Izbégi Általános Iskola kézműves-irodalmi táborban, 

és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium sport táborban, a Templomdombi 

Általános Iskola pedig Szentendrét és a környéket bemutató programokat szervez részükre.  

Felajánlás érkezett a szentendrei baptista egyházközség részéről, hogy ők is fogadnának 

gyermekeket nyári táborozásra, a programokon kívül biztosítva részükre az utaztatást is. 

Beszámol arról is, hogy felhívást tett közzé a város honlapján, a Szentendre és Vidéke c. 

újságban, melyben felkérte a szentendreieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, úgy 

bútorral, ruhaneművel, ágyneművel, játékokkal, fertőtlenítőszerekkel, és tartós 

élelmiszerekkel nyújtsanak segítséget a rászorulóknak. A felhívás az előterjesztés 

mellékleteként olvasható. Az összegyűjtött adományokat Simon Péter úr által rendelkezésre 

bocsátott kamionnal, és amennyiben szükséges Lakat Pál úr által felajánlott teherautóval 

fogják elszállítani Szendrőre.  

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 2051   Száma: 10.06.10/11/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 17:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 88.24 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 88.24 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.76 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

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 - 

Benkovits György Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

221/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Szentendre 

Város Önkormányzata az előterjesztésben foglaltak értelmében segítséget nyújtson Szendrő 

„Árvízi Testvérváros”-nak választott árvízkárosultjai részére. 
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Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

12.  Sürgősségi indítvány védekezésre, illetve károk helyreállítási kiadásaira a 2010. 

évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére 

 Előadó: dr., Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a károkat típusonként külön kell 

előterjeszteni, de egyben szavaztat az elfogadásukról. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2052   Száma: 10.06.10/12/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 17:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 88.24 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 88.24 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.76 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 



 64 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Benkovits György Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

222/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. úgy dönt, hogy vis maior támogatásra kérelmet nyújt be 

 

        A káresemény megnevezése: Szentendre: Viharkár 

 

A beruházás megvalósulási helye: Szentendre 

A káresemény becsült forrásösszetétele a bejelentés napján (2010. május 21.): 
 

Megnevezés 2010. év % 

Saját forrás 3 768 941,- Ft 30 

Biztosító kártérítése 0,- Ft   0 

Egyéb forrás 0,- Ft   0 

Vis maior igény 8 794 197,- Ft 70 

Források összesen 

12 563 138,- Ft 100 

  

2. a viharkár kapcsán keletkezett becsült összköltséget, 12 563 138 Ft-ot nem tudja / 

részben tudja biztosítani.  

3. nyilatkozik, hogy a vis maior helyzetet saját erejéből nem tudja / részben tudja 

megoldani. 
4. nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi, 

5. nyilatkozik arról, hogy a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban biztosítással 

rendelkezik / nem rendelkezik.  
6. nyilatkozik arról, hogy az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / 

nem igényelt. 
7. biztosítja a 2010. évi saját forrás összegét (3 768 941 Ft)  a 2010. évi működési 

tartalék terhére, 

8. felhatalmazza a VKMB és a PKVEUB-t együttes döntési jogkörrel abban az esetben, 

ha a jelen határozatban jóváhagyott saját forrás összege nem elég, hogy a 

többletforrásról döntsön, 



 65 

9. felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok 

megtételére, 

10. felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a kérelem benyújtásához szükséges 

valamennyi iratot, igazolást, nyilatkozatot aláírja. 

11. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. májusi rendkívüli 

időjárási körülmények okozta károk elhárítására közbeszerzési eljárásokat indít, 

12. felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot a közbeszerzési eljárások lebonyolítására, 

13. felkéri a Közbeszerzési Bizottságot az eljárásokat lezáró döntések meghozatalára, 

14. felkéri a Polgármestert a közbeszerzési szerződések megkötésére, 

15. a közbeszerzések pénzügyi forrását részben pályázati források részben a 2010. évi 

költségvetést terhelő önerő biztosítja. 

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

223/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. úgy dönt, hogy vis maior támogatásra kérelmet nyújt be 

 

 A káresemény megnevezése: Szentendre, Esőzés okozta bel- és árvízkár: 

 

A beruházás megvalósulási helye: Szentendre 

A káresemény becsült forrásösszetétele a bejelentés napján (2010. május 21.): 
 

 

Megnevezés 2010. év % 

Saját forrás       17 245 955,- Ft. 

 

30 

Biztosító kártérítése 0,- Ft   0 

Egyéb forrás 0,- Ft   0 

Vis maior igény 40 240 560,- Ft 70 

Források összesen 57 486 515,- Ft 100 

 

2. az esőzés okozta bel- és árvízkár  kapcsán keletkezett becsült összköltséget, 57 486 

515 Ft-ot nem tudja / részben tudja biztosítani.  

3. nyilatkozik, hogy a vis maior helyzetet saját erejéből nem tudja / részben tudja 

megoldani. 
4. nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi, 

5. nyilatkozik arról, hogy a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban biztosítással 

rendelkezik / nem rendelkezik.  
6. nyilatkozik arról, hogy az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / 

nem igényelt. 
7. biztosítja a saját forrás összegét (17 245 955.Ft) a 2010. évi működési tartalék terhére, 
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8. felhatalmazza a VKMB és a PKVEUB-t együttes döntési jogkörrel abban az esetben, 

ha a jelen határozatban jóváhagyott saját forrás összege nem elég, hogy a 

többletforrásról döntsön, 

9. felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok 

megtételére, 

10. felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a kérelem benyújtásához szükséges 

valamennyi iratot, igazolást, nyilatkozatot aláírja. 

11. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. májusi rendkívüli 

időjárási körülmények okozta károk elhárítására közbeszerzési eljárásokat indít, 

12. felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot a közbeszerzési eljárások lebonyolítására, 

13. felkéri a Közbeszerzési Bizottságot az eljárásokat lezáró döntések meghozatalára, 

14. felkéri a Polgármestert a közbeszerzési szerződések megkötésére, 

15. a közbeszerzések pénzügyi forrását részben pályázati források részben a 2010. évi 

költségvetést terhelő önerő biztosítja. 

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

224/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. úgy dönt, hogy vis maior támogatásra kérelmet nyújt be 

 

A káresemény megnevezése: Szentendre, Útkárok 

 

 

A beruházás megvalósulási helye: Szentendre 

A káresemény becsült forrásösszetétele a bejelentés napján (2010. május 21.): 
 

 

Megnevezés 2010. év % 

Saját forrás        14 400 000 ,- Ft 40 

Biztosító kártérítése 0,- Ft   0 

Egyéb forrás 0,- Ft   0 

Vis maior igény 21 600 000,- Ft 60 

Források összesen 36 000 000,- Ft 100 

 

 

  

2. az áradás, vihar kapcsán keletkezett becsült összköltséget, 12 563 138 Ft-ot nem tudja 

/ részben tudja biztosítani.  

3. nyilatkozik, hogy a vis maior helyzetet saját erejéből nem tudja / részben tudja 

megoldani. 
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4. nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi, 

5. nyilatkozik arról, hogy a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban biztosítással 

rendelkezik / nem rendelkezik.  
6. nyilatkozik arról, hogy az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / 

nem igényelt. 
7. biztosítja a 2010. évi saját forrás összegét (14 400 000 Ft) a 2010. évi működési 

tartalék terhére,, 

8. felhatalmazza a VKMB és a PKVEUB-t  együttes döntési jogkörrel abban az esetben, 

ha a jelen határozatban jóváhagyott saját forrás összege nem elég, hogy a 

többletforrásról döntsön, 

9. felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok 

megtételére, 

10. felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a kérelem benyújtásához szükséges 

valamennyi iratot, igazolást, nyilatkozatot aláírja. 

11. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. májusi rendkívüli 

időjárási körülmények okozta károk elhárítására közbeszerzési eljárásokat indít, 

12. felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot a közbeszerzési eljárások lebonyolítására, 

13. felkéri a Közbeszerzési Bizottságot az eljárásokat lezáró döntések meghozatalára, 

14. felkéri a Polgármestert a közbeszerzési szerződések megkötésére, 

15. a közbeszerzések pénzügyi forrását részben pályázati források részben a 2010. évi 

költségvetést terhelő önerő biztosítja. 

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

225/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. úgy dönt, hogy vis maior támogatásra kérelmet nyújt be 

 

 A káresemény megnevezése: Szentendre, Dunán levonuló magas árhullám miatti 

védekezési és helyreállítási munkálatok  

 

A beruházás megvalósulási helye: Szentendre,  

A káresemény becsült forrásösszetétele a bejelentés napján (2010. június 10.): 
 

 

Megnevezés 
2010. 

év 
% 

Saját forrás 12 562 606,- Ft 30 

Biztosító kártérítése 0,- Ft   0 

Egyéb forrás 0,- Ft   0 

Vis maior igény 29 312 747,- Ft 70 
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Források összesen 

41 875 353,- Ft 

 

Védekezés:  

12 118 693,- Ft 

 

Helyreállítás: 

29 756 660,-Ft 

100 

 

 

  

2. az áradás kapcsán keletkezett becsült összköltséget, 41 875 353 Ft-ot nem tudja / 

részben tudja biztosítani.  

3. nyilatkozik, hogy a vis maior helyzetet saját erejéből nem tudja / részben tudja 

megoldani. 
4. nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi, 

5. nyilatkozik arról, hogy a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban biztosítással 

rendelkezik / nem rendelkezik.  
6. nyilatkozik arról, hogy az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / 

nem igényelt. 
7. biztosítja a 2010. évi saját forrás összegét (12 562 606,- Ft) a 2010. évi működési 

tartalék terhére, 

8. felhatalmazza a VKMB és a PKVEUB-t együttes döntési jogkörrel abban az esetben, 

ha a jelen határozatban jóváhagyott saját forrás összege nem elég, hogy a 

többletforrásról döntsön, 

9. felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok 

megtételére, 

10. felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a kérelem benyújtásához szükséges 

valamennyi iratot, igazolást, nyilatkozatot aláírja. 

11. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. júniusi rendkívüli 

időjárási körülmények okozta károk elhárítására közbeszerzési eljárásokat indít, 

12. felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot a közbeszerzési eljárások lebonyolítására, 

13. felkéri a Közbeszerzési Bizottságot az eljárásokat lezáró döntések meghozatalára, 

14. felkéri a Polgármestert a közbeszerzési szerződések megkötésére, 

15. a közbeszerzések pénzügyi forrását részben pályázati források részben a 2010. évi 

költségvetést terhelő önerő biztosítja. 

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

226/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szakértői 

munkálatokra megbízza a PÁL Műszaki és Szolgáltató Kft.-t, és biztosítja a megbízási díjat, 

melynek összege: 1.800.000 Ft + áfa a 2010. évi működési tartalék terhére és felkéri a 

Polgármestert, hogy a megbízási szerződést kösse meg és a szükséges nyilatkozatokat tegye 

meg. 

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 
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13.  Előterjesztés Bácsvány Györgyné helyiségbérlő kártérítési igényéről 

 Előadó: dr., Dietz Ferenc polgármester 

 

17.44 órától 17.47 óráig a tanácskozás zárt ülésen folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv 

készül.  

  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 17.47 órakor a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők 

száma 14 fő.  

 

 

14.  Előterjesztés a Pap-sziget szabályozási tervének elkészítése, a szabályozási 

folyamat megindítása érdekében kötendő 

településrendezési szerződésről  

 Előadó: dr., Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a pályázat eredményének kihirdetése után megkezdődtek az 

egyeztetések a szerződések ügyében. Ez a szerződés került – a bizottsági módosításokkal 

együtt – most a testület elé.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: a szerződés 3. pontjában szereplő helyrajzi számokra hívja fel a 

figyelmet – 4482, 4895, 4489 – amelyek a korábban kiírt pályázatban nem szerepeltek. 4895-

ös helyrajzi számú ingatlant nem érti, mert az nem a Pap-szigeten található. Felsorolja a 

szerződésben történt módosításokat.   

 

 

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

alpolgármester veszi át. Jelenlévő képviselők száma 14 fő.  

 

 

Kun Csaba alpolgármester: kérdezi, hogy a módosított szerződést megküldte-e az 

érintetteknek?  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: a kapacitásadatokat a napokban kapta meg, arra nem tudott 

még érdemben válaszolni.  

 

Kun Csaba alpolgármester: az elhangzott módosítások formai jellegűek voltak, de kérdezi, 

hogy van-e a szerződésben olyan módosítás, amelyet a testületnek meg kell tárgyalnia? 

Kérdezi a beruházótól is, hogy az elhangzott javaslatok elfogadhatóak-e?  

 

Horváth György beruházó: az elhangzottak közül egyik javaslat sem módosítja érdemben a 

megállapodásokat. Egyedül a 16. pontot nem érti, hogy miért kell kettészedni.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: ügyrendi javaslata, hogy hagyják abba a napirendi pont tárgyalását és 

egy következő ülésen tárgyalják újra. Indokként elmondja, hogy nagyon sok helyrajzi szám 

változás szerepel az anyagban és követhetetlenek az Aljegyző úr által tett módosító 
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javaslatok. Véleménye szerint olyan felvetések kerültek elő, amelyeket két fél között 

tárgyaláson kell tisztázni.  

 

Kun Csaba alpolgármester: egyetért a javaslattal. Javasolja, hogy Aljegyző úr a beruházóval 

egyeztessen és egy későbbi időpontban tárgyalják meg az előterjesztést.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: szerinte az elhangzott észrevételeket nem a testületi ülésen 

kellett volna elővenni, hanem előtte a beruházóval kellett volna egyeztetni, majd az elfogadott 

anyagot – szövegszerkesztő által tett kiemelésekkel – behozni a testület elé. Az itt felolvasott 

módosítások követhetetlenek voltak. Nem ért egyet az előterjesztés tárgyalásának 

elhalasztásával, méltatlan a beruházót várakoztatni.  

 

Kun Csaba alpolgármester: szavazásra bocsátja Fülöp Zsolt képviselő úr ügyrendi javaslatát, 

hogy vegyék le az előterjesztést napirendről és azt egy későbbi testületi ülésen tárgyalják 

meg.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2054   Száma: 10.06.10/14/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 18:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 21.43 17.65 

Nem 4 28.57 23.53 

Tartózkodik 7 50.00 41.17 

Szavazott 14 100.00 82.35 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   17.65 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Nem - 

Trenka István Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 
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Benkovits György Távol - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

Kun Csaba alpolgármester: megállapítja, hogy a testület nem támogatta a javaslatot.  

Ügyrendi szavazást kér arról, hogy az ülés ideje alatt egyeztetnek a beruházóval, majd ismét 

visszaveszik az előterjesztést napirendre.  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2055   Száma: 10.06.10/14/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 18:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 76.47 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.14 5.88 

Szavazott 14 100.00 82.35 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   17.65 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán 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 - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Benkovits György Távol - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 
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Kun Csaba alpolgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napirend felfüggesztése 

mellett döntött.  

 

 

 

15.  Előterjesztés a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 

felelősségű Társaság 2010. évi üzleti tervének elfogadásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Pirk Ambrus ügyvezető.  

 

 

Kun Csaba alpolgármester: a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft 

benyújtotta 2010. évi üzleti tervét, amelyet megtárgyaltak a bizottságok. Köszönti a megjelent 

Pirk Ambrus ügyvezetőt és megadja a szót. 

 

Pirk Ambrus ügyvezető: elmondja, hogy nagyon jól haladnak a dolgok, mert a háttér 

biztosítva van. A hivatali ügyintézésben van probléma – 4 hónapot kellett várnia a 

telekmegosztásnál a helyrajzi számra. 3 hónapig tartott amíg az elvi építési engedélyt a KÖH 

aláírta. Elszomorítónak tartja, hogy a Tervtanács által elfogadott utcai bejárati ajtót nem 

engedélyezik. Most újra kell tervezni majd újra beadni engedélyeztetésre.  

 

Kun Csaba alpolgármester: kérdezi, hogy ez a KÖH álláspontja?  

 

Pirk Ambrus ügyvezető: Klaniczai Péternek. Mással nincs gondja, csak az, hogy a bejáratot 

ne az utcáról, hanem a sikátorról és az udvarról alakítsák ki. Az utcában nincs olyan ház, 

amelyen nincs ajtó, van ahol öt ajtó is van.  

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

elmondja, hogy a bizottság is megdöbbent a Pirk úr által benyújtott anyag 3. oldalán szereplő 

hivatali határidőkkel kapcsolatban. A bizottság döntése egy azonnali vizsgálat 

kezdeményezése azzal kapcsolatban, hogy a szentendrei Önkormányzati Hivatalban illetve 

egyéb hivatalokban kik, mikor és milyen határidő átlépésekkel – ahol nem történt határidő 

túllépés – ott milyen határidővel történtek intézkedések, egy olyan ingatlan esetében, amely 

egy kiemelt műemléki helyen van, a legforgalmasabb turista-utca közepén. Érthetetlen az, 

hogy Klaniczai úr egy olyan anyagot, amit a Tervtanács is és egy csomó egyéb fórum is 

jóváhagyott – keresztbe tesz. Megjegyzi azt is, hogy az ingatlan szomszédságában szintén az 

ő engedélyével olyan építkezések jönnek létre, amelyek minden jóérzésű ember ellenkezését 

kiváltják. Kéri Jegyző Asszonyt, derítse ki hogy Klaniczai úrnak kik a felettesei, valamint 

hívják be a következő  testületi ülésre Klaniczai urat és a jegyzőkönyvbe mondja azt – ami a 

Tervtanács jegyzőkönyvében szerepel – annak az ellenkezőjét. Ezeket a jegyzőkönyveket 

küldjék meg a felettesének az általa most elmondottakkal. Elfogadhatatlan, hogy a Képviselő-

testületen csattan az ostor és közben egy ember megteheti Szentendrével amit megtesz.  

 

Kun Csaba alpolgármester: megadja a szót Jegyző Asszonynak, hogy a Városüzemeltetési, 

Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság által kért beszámoló és az Elnök úr által 
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elmondottak alapján tudnak-e készíteni olyan anyagot – és mikorra – amely kezeli ezt a 

kérdést.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: mivel Önkormányzati ingatlanról van szó,  a Polgármesteri Hivatal 

nem, hanem kizárólag a Tervtanács járt el. Az eljáró hatóság Visegrád Város Polgármesteri 

Hivatala. A  telekalakítás február 25-én lett jogerős, és Pirk úr március 5-én nyújtotta be az 

összevont építésügyi hatósági eljárás kérelmét Visegrádra, ahova tudomása szerint június 1-én 

érkezett meg a KÖH állásfoglalása Mivel egyedi hatósági ügyről van szó, nehéz lesz olyan 

tájékoztatást kérni, amelyet nyílt ülésen felolvasnak. Kizárólag zárt ülési anyagot tud 

elképzelni és készíteni. A KÖH-hel szemben számonkérési lehetősége nincs a Hivatalnak, 

legfeljebb kérdést intézhetnek a KÖH felé, hogy mi indokolta az eljárás elhúzódását. Ha 

Elnök úr úgy ítéli meg, a Tervtanácson tett nyilatkozatokból, jegyzőkönyvekből, hogy az 

eljáró felettes szervéhez juttassanak el egy kérdést, általánosságban a szentendrei műemléki 

ingatlanok engedélyezése tekintetében többször tapasztalt anomáliákkal kapcsolatban, vagyis  

mit tudnak tenni, vagy látnak-e az  az eljárásokban valamilyen tendenciát, s erre adjanak 

választ – azt meg tudja tenni. 

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

annyival egészíti ki, hogy nem kell konkrétan ezen hatósági üggyel kapcsolatban bejelentést 

tenni, mert több tucat ilyen ügyről tudnak Szentendrén, ahol az érintettek nyilván nem mernek 

lépni. Konkrétan leírt dokumentum, hogy sehol nincs kontyolt tető az ingatlan közelében, 

miközben a szomszéd háznak kontyolt teteje van. Olyan esetekről van szó, amelyek 

nyilvánvalóan a Hivatalban is fellelhetőek. Mint  képviselőknek feladatuk, hogy a lakók – 

akik rettegnek ettől a hivataltól és nem fognak egyértelműen lépni, mert utána még rosszabb 

lesz a helyzetük – érdekében fellépjenek. Szeretné ha vége lenne ennek a műemlékvédelmi 

ámokfutásnak, ami Szentendrén történik.  

 

Kun Csaba alpolgármester: megjegyzi, hogy a Művészeti Tanács előző este ült Klaniczai 

Péterrel együtt, és éppen arról beszéltek, hogy hogyan kéne szigorítani és még inkább őrizni a 

város épített környezetét. Van egy oldal a városban, amely mindenáron szeretné megőrizni a 

város épített környezetét, míg a másik oldal azt, szeretné, hogy új épületek épüljenek a 

városban. Ez a feszültség meg van. Klaniczai Péter – mint hatóság – a két álláspont között 

van. Ígéretet tesz, hogy Jegyő Asszony közreműködésével tájékoztatást fognak kérni a KÖH-

től – Mezősi úrtól –  de nem tartja valószínűnek, hogy sokkal előrébb fognak jutni.  

 

Tolonics Gyula képviselő: három éve döntöttek úgy, hogy a Bogdányi utcában található 

ingatlant, egy nemes célra szeretnék hasznosítani. Örömmel látja, hogy Pirk úr mennyi 

erőfeszítést tesz az anyagi háttér megvalósításában, de sajnálattal látja azt is, hogy az épület 

küllemében még nem változott. 

 

Kiss Károly képviselő: a képviselők elkötelezettek a belváros védelmében, de megdöbbentő, 

hogy a Bogdányi utcára nem engedik a megépíteni kijáratokat. Elmondja, hogy amíg az 

épületben lakók voltak, mindig a Bogdányi utcára nyílt a kijárat.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester visszaérkezik az ülésterembe és folytatja az ülés vezetését.  

 

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

kéri, hogy a szeptemberi testületi ülésre készüljön el az be SZMSZ módosítása, amelyben 
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Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság nevéből töröljék a 

„Műemlékvédelmi” szót mivel bebizonyosodott, hogy semmilyen ráhatásuk sincs 

Szentendrén a műemlékvédelemre. A KÖH helyi kiskirálya dönti el azt, hogy a városban mi 

történik. Hivatkozik a PMK-val szembeni bio-házra, valamint a Bogdányi utcában legutóbb 

felépült ingatlanokra és azokra az anyagokra, amelyekről beszélt.  

 

Pirk Ambrus ügyvezető: legalább egy ajtó elhelyezésére való engedély megadását kéri. 

Klaniczai Péter az említett Terv Tanács előtti 3. ülésén jelezte, hogy nem szeretne kijáratot a 

Bogdányi utca felé, az utolsó tervtanács ülésen amikor a döntést meghozták nem nyilatkozott 

és sem igenlő, sem nemleges választ nem adott. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2056   Száma: 10.06.10/15/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 18:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 82.35 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 82.35 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   17.65 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

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 - 
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Benkovits György Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

228/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a PIRK JÁNOS MÚZEUM Kulturális 

Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatban az alábbi döntést 

hozza:   

 

1. elfogadja a cég 2010. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal; 

2. felkéri az Ügyvezetőt a határozatban foglaltak végrehajtására; 

3. felkéri Jegyzőt, hogy készítsen beszámolót arra vonatkozóan, hogy az építkezés 

ütemezésénél mi indokolja a hivatalok ügyintézési csúszásait.  

 

 

Felelős:  1-2.: Ügyvezető, 3.: Jegyző 

Határidő:  1-2.. azonnal, 3.: 2010. szeptemberi testületi ülés 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja, hogy a meghívó szerinti 15. napirendi pont: 

„Előterjesztés a Papsziget szabályozási tervének elkészítése, a szabályozási folyamat 

megindítása érdekében kötendő településrendezési szerződésről szóló elúőterjesztés 

kerüljön továbbtárgyalásra. Kéri, hogy Vadász György Kossuth díjas építész és Zimai Balázs 

fáradjanak az ülésterembe. 

 

Vadász György építész, Zimai Balázs tanítványának közreműködésével ismerteti az 

előterjesztéssel kapcsolatban készített prezentációt. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a prezentációt. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: elmondja, hogy a prezentáció alatt átbeszélésre került a Pap-

sziget szerződés, mely aláírásra került és most kiosztásra kerül a képviselők részére az 

elfogadott változat. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése a Képviselőkhöz, kívánja-e bárki, hogy a 

módosítások felolvasásra kerüljenek? Megadja a szót Horváth György befektetőnek. 

 

Horváth György befektető: megköszöni a lehetőségét, hogy Vadász György Kossuth díjas 

építésszel együtt dolgozhatnak. Ismerteti, hogy a létesítmény belső építészetét a Fintos Stúdió 

fogja végrehajtani.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: több lakossági fórum megszervezését fogja javasolni annak 

érdekében, hogy az ügy részleteit megismertessék a lakossággal és véleményüket ők is 

elmondhassák. Kiemelten fontosnak tartja, hogy a lakossággal egyetértésben történjen a 

megvalósuló beruházás.  

További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2057   Száma: 10.06.10/16/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 18:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 82.36 

Nem 1 6.67 5.88 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 88.24 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.76 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

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 - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Benkovits György Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

    

 

 

 

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

229/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. az előterjesztés mellékletét képező településrendezési szerződést elfogadja a mellékelt 

tartalommal; 

2. felhatalmazza a Polgármester a mellékelt szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

16.  Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 

alapító okiratának módosításáról 

            Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a tulajdonosi 

bizottság 3 főre csökken, Hajdu Gábor képviselő lemondása miatt. Az előterjesztéshez 

kapcsolódó előterjesztés kiegészítést ismerteti, hogy a Pro Szentendre Kft. 

könyvvizsgálójának megbízása miszerint  2011. december 31-ig meghosszabbításra kerül. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. 

Szavazás eredménye 

 

#: 2058   Száma: 10.06.10/16/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 18:52  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 82.35 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 82.35 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   17.65 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 
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Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

230/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a Hajdu Gábor képviselő úr lemondása miatt megüresedő helyre a Pro Szentendre 

Városfejlesztési Kft. Tulajdonosi Bizottságába nem választ új tagot, a Tulajdonosi 

Bizottság létszáma 3 főre csökken; 

2. elfogadja a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. fenti módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal; 

3. felkéri a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjét a módosítás cégbírósági 

átvezetésének kezdeményezésére.   

 

Felelős:  
1., 2. pont: polgármester 

3. pont: ügyvezető 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

231/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

4. megválasztja további egy évre, azaz 2011. május 31. napjáig  a PBJ Partners Audit 

Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy lássa el a könnyvizsgálatot; a 

könyvvizsgálatért felelős személynek  pedig Veréb Annát (an.: Fülöp Anna; lakcím: 

2097 Pilisborosjenő, Ezüsthegyi út 99.; kamarai nyilvántartási száma: 001402) 

választja meg, 

5. elfogadja a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. fenti módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal; 

6. felkéri a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjét a módosítás cégbírósági 

átvezetésének kezdeményezésére.   

 

Felelős:  
1., 2. pont: polgármester 

3. pont: ügyvezető 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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17.  Tájékoztató a KMOP-4.3.2.-2008-0004 azonosítójú „Emelt szintű járóbeteg-

szakellátó központ kialakítása Szentendrén” című pályázat ügyében 

            Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy A KMOP-4.3.2-

2008-0004 azonosítójú, „Emelt szintű járóbeteg-szakellátó központ kialakítása Szentendrén” 

című pályázat keretében a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás  bontásának időpontja: 

2010. június 10. 13.00 órakor megtörtént. Június 21-én Rendkívüli Képviselő-testületi ülés 

keretében újbóli megtárgyalásra kerül sor. Elmondja, hogy a hiányzó forrás összege 

62.500.056 Ft, abban az esetben, ha a legkedvezőbb ajánlatot tartalmazó pályázat 

eredményes. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a Progress-B 90 

Zrt. ajánlotta, ez a cég újította fel a Barcsay Jenő Általános Iskolát is, ahol elég sok probléma 

merült fel. Kéri, hogy a rendkívüli Képviselő-testületi ülésen erről részletesebben tárgyaljon a 

testület. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a figyelemfelhívást. 

 

A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

 

18.  Előterjesztés a „Szentendrei árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása a 

történelmi óváros védelmének érdekében” című projektről 

            Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

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

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága május 13-án kelt 

tájékoztatása a jelen előterjesztés mellékletét képezi, a tájékoztató alapján a támogató 

szervezet szabálytalansági eljárás lefolytatását követően 5 100 000,- Ft összegű támogatást 

vont el a projektből. Kérdése Puhl Mártához a Közigazgatási és Vagyon Iroda vezetőjéhez, 

hogy az elvont összeg a 2010. évi költségvetésbe betervezésre került-e? 

 

Puhl Márta a Közgazdasági és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője: válaszában elmondja, 

hogy nincs betervezve az elvont összeg a 2010. évi költségvetésbe. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a határozati javaslat értelmében a Képviselő-testület 

projektből elvont támogatást 5 100 000 Ft összegben a projekt megvalósítása érdekében a 

2010. évi költségvetésben biztosítja a le nem hívott kötvénybevétel terhére. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2059   Száma: 10.06.10/18/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 18:56  

Típusa: Nyílt 
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Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 83.33 58.83 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 16.67 11.76 

Szavazott 12 100.00 70.59 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   29.41 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

232/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szentendrei árvízvédelmi védmű 

megerősítése és átalakítása a történelmi óváros védelmének érdekében” című KEOP-7.2.1.2-

2008-0019 azonosító számú projekt kapcsán a Környezetvédelmi-és Vízügyi Minisztérium 

Fejlesztési Igazgatóság FI-1694/8/2010 számú, 2010. május 13-án kelt tájékoztatása alapján a 

projektből elvont támogatást 5 100 000 Ft összegben a projekt megvalósítása érdekében 2010. 

évi költségvetésben biztosítja a le nem hívott kötvénybevétel terhére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 
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19.  Tájékoztató a KMOP-2010-3.3.1.B – Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés 

című pályázat ügyében 

            Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti a tájékoztatót. 

 

A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

20.  Tájékoztató a Középdunamenti Vízgazdálkodási Társulat 2009. évi mérlegéről 

            Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

Dietz Ferenc polgármester: ismerteti a tájékoztatót. Elmondja, hogy előterjesztés kiegészítés 

nem készült, mert nem kapta meg az önkormányzat a kifizetéseket. Azért tartotta indokoltnak 

hogy tájékoztató kiegészítés készüljön, mert a Pomázi székhelyű Középdunamenti 

Vízgazdálkodási Társulat, amely a Nádastó kezelője, nem mindenben járt el maximálisan a 

feladatának megfelelően. Szentendrén egyetlen fő feladatuk van a Nádastó zsilipjének a 

takarítása. Az önkormányzat felhívta a figyelmüket, hogy a zsilipet zárja le a cég, amit teljes 

mértékben nem tettek meg, ezáltal a Dera patakból a nádastói csatornába folyt át a víz 

rendkívül nagy mennyiségben. Amikor nem tudtak semmit kezdeni ezzel a helyzettel, akkor 

kérték az önkormányzat és a Hivatásos Tűzoltóság segítségét. Búvárokkal sikerült 

meggátolni, hogy további problémák keletkezzenek, majd a nádastói csatornából a Dera 

patakba visszaszivattyúzni a vizet. Ha időben nem történt volna megoldás, akkor a Pannónia-

telepet hátulról támadta volna meg a víz. Ezzel kapcsolatban több ingerült lakossági panasz 

érkezett. Felhívta az önkormányzat a figyelmét a cégnek, hogy a zsilip hogyan működik. A 

cég tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a zsilip felújításra kerül, kékre lefestette a cég a 

vaskeretet. A zsilipről ellopott lehajtó kart nem pótolta a cég, csak gépi erővel lehetett a 

zsilipet lezárni. Véleménye szerint rendkívül nagy gondatlanság és a veszélyhelyzet 

előidézését is mindenképpen felveti. Ezért kérte, hogy ez a helyzet kerüljön kivizsgálásra. Ha 

az adatokat megkapja a hivatal, a kifizetésekre vonatkozóan, akkor a Képviselő-testületnek el 

kell gondolkoznia, hogy ha jogszabályi kötelezettség van akkor választás nincs, de ha nincs 

meg a jogszabályi kötelezettség, akkor véleménye szerint saját kézben kell tartani a 

működtetést és nem egy külső céget megbízni. 

 

A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

 

21.  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. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról 

            Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

Alkotmánybíróság 109/2009. (XI. 18.) AB határozatával megsemmisítette a közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 15. § (3) bekezdését, és a 
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helyi önkormányzatokról szóló 1990 . évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 63/A. § h) 

pontját. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy mulasztásban 

megnyilvánuló alkotmányellenes helyzet áll fenn azért, mert az Országgyűlés hiányosan 

szabályozta a közútkezelő jogait gyakorló helyi önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat 

rendeletalkotási jogkörét. Az Alkotmánybíróság felhívta az Országgyűlést, hogy a jogalkotási 

kötelezettségének 2010. június 30. napjáig tegyen eleget. Az Országgyűlés fentiek alapján 

szabályozta a kérdést és megalkotta a közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése 

érdekében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a közúti közlekedési 

nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló 2010. évi XLVII. 

törvényt. A törvény 2010. június 5. napján lépett hatályba és rendelkezései a helyi parkolási 

szabályok módosítását igénylik.  

A Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság javaslatát ismerteti: kerüljön 

bele a parkolási rendeletbe a parkolási zónák közé a teljes belváros (a Casino előtti parkoló, 

Bolgár utcai paletta, Arzén utca, Hold utca, Daru piac, Dézsma utca, Bogdányi utca külső 

része, Ady Endre utca…) területe, a Vasúti villasor Szatmári utcáig terjedő szakasza, Kaiser’s 

mögötti és előtti (taxi) parkoló, VSz Zrt. parkolója, Kálvária utca Pipacs utcától János utcáig 

terjedő szakasza a műszaki megvalósítás megteremtésétől kezdődően történő díjfizetési 

kötelezettséggel. Emellett a bizottság nem támogatja a parkolási díj emelését. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: végig kell gondolni mielőtt bevezetésre kerülne a parkolási rendeletbe 

a bizottság kérése. 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: a törvénymódosításnak köszönhetően júliustól nagyon 

megnehezedik az adminisztrációs szempontból egy terület parkolási övezetbe való bevonása. 

Azért szerepel a felsorolásban a díjfizetési kötelezettség, mert ezzel lehetőség teremtődik arra, 

hogy amennyiben az elkövetkező 5-6 évben szükségessé válik a parkolási díjfizetés alá vonás, 

akkor azt jelenleg megtegye a Képviselő-testület. A későbbiekben viszont csak nagy 

költséggel és nagy adminisztrációval lehet megvalósítani. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a megjelölt és javasolt helyszínek nem lesznek díjfizetősek, 

csak belekerülnek a rendeletbe, így a későbbiekben ez már nem okoz problémát. 

 

dr. Gerendás Gábor irodavezető: a rendelet hatálybalépését ismerteti. 2010. június 5-e óta 

fennáll az a szabály, hogy csak akkor lehet bevonni új fizetős várakozási területeket, ha az 

adott időszakban az adott területen a járművek várakozására alkalmas helyek foglaltsága 

átalagosan a 70%-ot meghaladja, ezt dokumentálni kell. A 70%-os mutató viszont nem 

vonatkozik a hatályba lépés előtt kijelölt várakozási területekre. Emiatt nem lehetséges a 

változás. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a bizottság javaslata okafogyottá vált. 

 

dr. Gerendás Gábor irodavezető: a díjról is szó volt a bizottsági határozatban. A VSZ Zrt. 

azért kerekítette felfelé a díjat, mert az 5 Ft-os érméket nem tudja elfogadni az automata. A 

felfelé kerekítésre pedig azért került sor, hogy egész szám jöjjön ki. Egyébként a 2007. évi 

szint alá csökkenne a díj mértéke. 

 

Kiss Károly képviselő: tudomása szerint a Közlönyben még nem jelent meg a módosítás. 

 

dr. Gerendás Gábor irodavezető: a Magyar Közlöny 93. számában 2010.június 4-én (ez a 

kihirdetés dátuma) jelent meg a jogszabály, és a rendelkezései a kihirdetését követő napon 



 83 

lépnek hatályba. 

 

Radványi G. Levente képviselő: a rendelet 3.§-ban jelzett, várakozási díj kötelezően  15 

perc. Az 1.§-ban jelzett, a törvénymódosítás alapján, minimálisan fizetendő várakozási díj 

kötelezően 15 perc. Nem látja indokoltnak, hogy a 15 perc definiálja a végső óránkénti árat. 

Javasolja, ne legyen áremelés, a 15 perc kerüljön elfogadásra, és óra/15 és kerekítve 10 Ft-ra.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért, hogy ne legyen burkolt áremelés. Felkéri Horváth 

Józsefet a VSZ Zrt. vezérigazgatóját, hogy nyilatkozzon a javaslatról. 

 

Horváth József a VSZ Zrt. vezérigazgatója: érmés fizetésnél a technikai paraméterek miatt 

nem lehet megoldani, mivel az 5 Ft-os érmét nem fogadja el a gép. Utána néz, hogy 

technikailag maga a program illetve a gép tud-e úgy működni, hogy a felfelé kerekítést 

elfogadja. A mobilfizetésnél rugalmasabban meg lehet oldani. 

 

Kiss Károly képviselő: a 2.§: az új törvény előírása alapelveként fogalmazza meg, hogy a 

várakozási díj és a pótdíj az Önkormányzatot illeti meg. Az Önkormányzat a rendszer 

működtetéséhez igénybe vehet közreműködőt, de a közreműködőnek 100 %-ban 

önkormányzati tulajdonban kell állnia. Kérdése, hogy ez nem azt jelenti, hogy a VSZ Zrt.-vel 

megszűnik a parkolási díjak szedése és az elszámolás? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: értelmezése szerint át kell utalni. 

 

dr. Gerendás Gábor irodavezető: a törvény gyakorlatilag azt tartalmazza amit beidéztek, 

nem lehet tudni, hogy erre lesz-e valamilyen végrehajtási jogszabály vagy sem. Nem tudja, 

hogy lehet értelmezni. Az üzemeltetési szerződésben a kérdést lehet rendezni, ezért lett 

belefoglalva a rendeletbe. 

 

Kiss Károly képviselő: az üzemeltetési szerződésben javasolja szabályozni a kérdést. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: meg kell nézni, hogy lesz-e végrehajtási rendelet. 

 

Horváth József a VSZ Zrt. vezérigazgatója: a jelenlegi várakozási díj és a javasolt várakozási 

díj között 5 Ft eltérés van. Véleménye szerint, ha ez több százezer forintot jelent, akkor nem 

javasolja az átalakítást. Figyelembe véve, hogy az üzemeltető céggel, a Kft.-vel pereskedés 

van folyamatban. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés Radványi G. Levente képviselő úrhoz, fenntartja-e a 

várakozási díjra és a díjfizetésre vonatkozó módosító javaslatát? 

 

Radványi G. Levente képviselő: nem tartja fent a módosító javaslatát. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a szavazást. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2060   Száma: 10.06.10/21/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 19:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 
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Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 82.35 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 82.35 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   17.65 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Benkovits György Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelete 

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 20/2010. (VI.18.) 

önkormányzati rendelet  

 

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 



 85 

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. § 

 

(1) A R. 3. § (2) bekezdésében a „továbbiakban: VSZ Zrt.” szövegrész helyébe a 

„továbbiakban: üzemeltető” szövegrész lép.  

 

(2) A R. 5. § (3)-(7) bekezdései helyébe az alábbi (3)-(6) bekezdések lépnek: 

„5. § 

(3) A 4. §-ban és az 1. sz. mellékletben megjelölt várakozási területeknek a három vagy 

annál több kerekű járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat kell 

fizetni, illetve szabad beszedni.  

(4) A jelen rendeletben meghatározott várakozási díj és pótdíj  megfizetéséért a jármű 

üzembentartója felel.  

(5) Az 1. sz. mellékletben meghatározott fizető parkolóhelyek vonatkozásában az 

üzemeltető köteles a kijelölt parkolóhelyeket karbantartani (hó- és síkosság mentesítés, 

takarítás, burkolatjelek karbantartása).  

(6) A díj fizetési kötelezettség alá eső várakozási területen – a lehetőségekhez képest 

egyenlő megoszlásban, illetve a mozgáskorlátozottak által jellemzően igénybe vett 

közintézmények elérhető közelségében – minden megkezdett ötven várakozási helyből 

biztosítani kell legalább egy, a mozgáskorlátozottak számára fenntartott várakozási 

helyet.” 

 

(3) A R. 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 

„6. § (2) A várakozási díjat a várakozás megkezdésekor kell megfizetni a díjövezetben 

elhelyezett parkolójegy-kiadó automatánál. A minimálisan megfizetendő várakozási idő 

15 perc.” 

 

(4) A R. 6. § (4) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 

„6. § (4) Az (1) bekezdés szerinti bizonylatot a gépkocsiban az első szélvédő mögött, jól 

látható helyen kell elhelyezni, illetőleg a díjfizetési kötelezettséggel érintett 

motorkerékpárok esetén az ellenőrzés során meg kell azt mutatni. A parkolásra jogosító 

matrica csak felragasztva érvényes.” 

 

(5) A R. 6. § (6)-(7) bekezdései helyébe az alábbi bekezdések lépnek: 

„6. § 

(6) Jelen rendelet alkalmazásában  

a) személygépkocsi kategóriába tartozik: a személygépkocsi, három- vagy 

négykerekű motorkerékpár, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár; 

b)  autóbusz kategóriába tartozik: az autóbusz; 

c) tehergépjármű kategóriába tartozik: a vontató, tehergépkocsi, mezőgazdasági 

vontató, lassú jármű és pótkocsi. 
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(7) A fizető parkolók rendszeres igénybevételéhez éves és időszakos bérlet vásárolható. A 

bérletek csak személygépkocsi kategóriába tartozó járművekre válthatók.” 

 

(6) A R. 7. § (8) bekezdésének első francia bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép („A 

fizető parkolókban várakozási díj megfizetése nélkül várakozhat:…”): 

- „kétkerekű motorkerékpár,” 

 

(7) A R. 7. § (11) bekezdésének utolsó mondata helyébe az alábbi mondat lép: 

„7. § (11) … Ha a parkolás időtartama meghaladja az 5 percet, a minimálisan 

megfizetendő várakozási idő 15 perc.” 

 

2. § 

 

(1) A R. 8. § (2) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 

„8. § (2) Jogosulatlan használatért várakozási esetenként a rendelet 2. sz. mellékletében 

meghatározott pótdíjat kell fizetni.” 

 

(2) A R. 8. § (4) bekezdésében hatályát veszti az „…akit a díjak és ügyviteli díjak (2. sz. 

melléklet IV. pontja) saját bevételként illetik meg” szövegrész. 

 

(3) A R. 8. § (5)-(11) bekezdései helyébe az alábbi bekezdések lépnek: 

„8. § 

(5) Jogosulatlan használat esetén a szabálytalanságot megállapító parkolóőr köteles az 

írásos pótdíjfizetési felszólítást jól látható helyen elhelyezni. Üzemeltető által alkalmazott 

parkolóőr köteles a jogosulatlan használatról a jármű rendszámát is tartalmazó 

fényképfelvételt készíteni. A várakozási idő meghosszabbítása esetén a pótdíjfizetési 

kötelezettség megállapítására csak akkor kerülhet sor, ha a kifizetett várakozási időt 

követően 

a) egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perc, 

b) egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén 15 perc 

eltelt.  

(6) Mentesül a megállapított pótdíj megfizetése alól az üzemben tartó, amennyiben 

igazolja, hogy 

a) a várakozási díj megfizetésének elmulasztása esetén a pótdíj megállapítását követő 

öt percen belüli időpontban, 

b) a kifizetett várakozási idő meghosszabbítása esetén  
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bi) egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén a kifizetett várakozási idő elteltét 

követő 5 percen belüli időpontban 

bii) egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén a kifizetett várakozási 

idő elteltét követő 15 percen belüli időpontban 

 érvényes parkolójeggyel rendelkezett.  

(7) A fizetési felszólításon fel kell tüntetni a jogosulatlan használat (3) bekezdésben 

meghatározott jogcímét, helyét, az észlelés időpontját, a jármű rendszámát valamint a 

pótdíj megfizetésének e rendeletben meghatározott módozatait. Ha a várakozási díjat és a 

pótdíjat nem fizették meg az üzemeltető a díj- és pótdíjfizetési felszólítást a várakozási 

terület díjfizetés nélküli használatának időpontjától számított 60 napos jogvesztő 

határidőn belül a jármű üzembentartója részére postai küldeményként, vagy más egyéb 

igazolható módon megküldi. 
(8) A pótdíj megfizetése csekken, vagy az üzemeltető házipénztárában az üzemeltető által 

meghatározott ügyfélfogadási időben történhet. 

(9) Ha a parkolási díjat, pótdíjat, az üzemeltető írásbeli felszólításában meghatározott 

határidőben nem fizetik meg, úgy az üzemeltető a követelését önállóan, saját nevében a 

polgári perrendtartásról és a közúti közlekedésről szóló törvények rendelkezéseinek 

megfelelően érvényesíti a jármű üzemben tartójával szemben. A jogos követelés 

behajtása érdekében az üzemeltető jogosult az elektronikus úton készült felvételeket 

felhasználni.  

(10) Üzemeltető a jogosulatlan parkoló használókat csak auditált nyilvántartási 

programban tarthatja nyilván. 

(11) A várakozási díj és a pótdíj az Önkormányzatot illeti meg. Az üzemeltető legalább a 

várakozási területek üzemeltetéséhez szükséges költségekre jogosult. A bevételekkel 

kapcsolatos elszámolási szabályokról az Önkormányzat és az üzemeltető a közöttük 

létrejött üzemeltetési szerződésben rendelkeznek.” 

 

3. § 

 

(1) A R. 2. sz. melléklet II. A/1. pontja szövegének helyébe az alábbi szöveg lép: 

„A/1 (személygépkocsi kategória) 

 

I. parkolási zóna:  200 Ft/óra 

II. parkolási zóna: 240 Ft/óra 

III. parkolási zóna: 320 Ft/óra” 

 

(2) A R. 2. sz. melléklet IV. pontja szövegének helyébe az alábbi szöveg lép: 
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„IV. PÓTDÍJAK 

 

 

Pótdíjak március 15 - október 31-ig* 

Zónák 
várakozási 

díj / óra 

15 napon belüli befizetés esetén 

15 napon túli 

befizetés 

esetén 

Hétközben    (11 

óra) 

Hétvége + 

ünnepnap (10 

óra) 

Hétközben, 

hétvégén, 

ünnepnap 

I. zóna 200 2600.- + 200.- 2400.- + 200.- 8000.-+200 

II. zóna 240 3120.- + 240.- 2880.- + 240.- 9600.-+240 

III. zóna 320 4160.- + 320.- 3840.- + 320.- 12800.-+320 

Busz 1200 15600.- + 1200.- 14400.- + 1200.- 48000.-+1200 

 

 

 

Pótdíjak november 01- március 14-ig* 

Zónák 
várakozási 

díj / óra 

15 napon belüli befizetés esetén 
15 napon túli 

befizetés esetén 

Hétközben (9 óra) 
Hétvége + 

ünnepnap (8 óra) 

Hétközben, 

hétvégén, 

ünnepnap 

I. zóna 200 2200.- + 200.- 2000.- + 200.- 8000.-+200 

II. zóna 240 2640.- + 240.- 2400.- + 240.- 9600.-+240 

III. zóna 320 3520.- + 320.- 3200.- + 320.- 12800.-+320 

Busz 1200 13200.- + 1200.- 12000.- + 1200.- 48000.-+1200 

 

* A közúti közlekedésről szóló törvény alapján ha a jármű díjfizetési kötelezettség alá eső 

várakozási területen díjfizetés nélkül várakozik, vagy a kifizetett várakozási időt egy óránál 

rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt 

fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi, várakozási esetenként egy órai várakozási díjat, 

továbbá pótdíjat kell fizetni. A pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon 

belüli befizetés esetén az adott napon belül díjköteles időszakra és további két órai 

várakozásra számított várakozási díj, 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj 

negyvenszerese. 

 

Behajtás esetén az üzembentartó személyének központi nyilvántartón keresztül történő 

lekérdezésének díja:  
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2.500.-Ft/eset  

 

A fent szereplő díjak, kivéve a pótdíjat, az ÁFÁ-t tartalmazzák. 

 

 

4. § 

 

(1) E rendelet 2010. július 1. napján lép hatályba. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Szentendre, 2010. június 10. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

  polgármester      jegyző 

 

 

 

22.  Előterjesztés vagyonkezelői jog alapításról 

            Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

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

testület döntött a Corvinus Egyetemmel való együttműködésről. Elkezdődtek az egyeztetések 

és a jelen felállás szerint a vagyonkezelői jog átadása tűnik a legjobb megoldásnak. Ezt még 

eddig nem alkalmazta az önkormányzat, viszont a jogszabályok erre lehetőséget nyújtanak. 

Ahhoz, hogy a vagyonkezelői jog átadása megtörténhessen még különböző feladatok 

ellátására van szükség, ezeket ismerteti. A Corvinus Egyetem állami költségvetési szerv, 

Szentendre viszont önkormányzati szerv a törvényi előírásokat nehéz összehozni, mivel a 

jogszabályok eltérőek egymástól. 

 

Hidegkuti Gergely képviselő, bizottsági elnök: a Városüzemeltetési, Környezet- és 

Műemlékvédelmi Bizottságnak határozati javaslat kiegészítésére vonatkozó javaslatát 

ismerteti. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: elmondja, hogy a helyrajzi számra lehet vagyonkezelői jogot 

alapítani. A szerződésben megpróbálják a bizottság javaslatát befogadni. A Corvinus Egyetem 

jelezte az igényét a teniszpályára vonatkozólag is ezért törlésre kerül az a szövegrész 

/valamint a teniszpálya elhelyezésére /. 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: ha a rajzot megnézi, akkor a Duna-korzó és a 1912/2 közötti 

terület fás rész, ami jelenleg 1. fizető parkolási övezetbe tartozik. A fák alatt autók parkolnak, 

amiért jelenleg az önkormányzat pénzt szed. Ha a vagyonkezelői jog átadása megtörténik, 

akkor ez a későbbiekben már nem lesz lehetséges. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése, hogy az a javaslat, hogy legyen meghatározva, 

„hogy a beruházás megkezdésétől”? 
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dr. Kirchhof Attila aljegyző: célszerűbb lenne, hogy a helyrajzi számot úgy lehetne 

rögzíteni, hogy  csak konkrétan az, amire a vagyonkezelői joga vonatkozik. Ismerteti a 

vagyonkezelői jog lényegét.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a szerződésbe befoglalásra kerül a vagyonkezelői jog, a 

hatálybalépése akkor van a terület használatra, amikor a tényleges beruházás megtörténik. 

 

Kiss Károly képviselő: javasolja, hogy ne szűküljön a parkolási lehetősége se a buszoknak, se 

a gépjárműveknek a Teátrum környékén. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: javasolja, hogy ebben a kérdésben a Képviselő-testület 

foglaljon állást. A jelenlegi rajz azt tartalmazza, hogy hosszútávon elméleti és gyakorlati 

szinten ha a vagyonkezelői jog ezáltal lesz megalapítva, akkor szűkülni fog hosszútávon a 

parkoló terület. 1919/2 hrsz-ú terület magába foglalná a jelenlegi parkoló céljára használt 

területeket is. El kell dönteni, hogy mi a hosszútávú cél. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: fontos, hogy az egyeztetések során az került megállapításra, 

hogy jelentős része megmarad a parkolónak egy része viszont elvonásra kerül, különben nem 

lehet a beruházást megvalósítani. 

 

Kiss Károly képviselő: kérdése, hogy mennyi a jelentős rész? 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: 90% felett. A rajz alapján ismerteti a területek felosztását. 

 

Kiss Károly képviselő: régebben mikor még mindkét irányból lehetőség volt a Dunakorzóra a 

behajtás, akkor szezonban teljesen tele parkolóként működött a fás része is a Teátrumnak. A 

jelenlegi parkoló palettán ragaszkodni kell, hogy az autóbuszok parkolhassanak. 

 

Trenka István képviselő: ügyrendi javaslatában, kéri a szavazást a határozati javaslatról. 

 

Kun Csaba alpolgármester: megfogalmazásra került írásban is, hogy igényt tartanak a 

parkolóra is? Tudomása szerint csak az épületre vonatkozott a kérelem. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: ismerteti, hogy két helyszíni bejáráson vett részt a Budapesti 

Corvinus Egyetem képviselőivel. Az első helyszíni bejáráson azt jelezték, hogy a 

teniszpályára nincs igényük talán hosszútávon esetleg szükségük lenne rá, itt jelezve lett, 

hogy az önkormányzatnak is szüksége lenne rá. A második bejáráson konkrétan azt jelezték, 

hogy hosszútávon szükségük lenne a teniszpálya területére is. Ez jelenleg csak egy tervezet, a 

Képviselő-testület dönt, hogy mely területeket adja át a hatályos szabályozás alapján. Ez nem 

azt jelenti, hogy az Egyetem részére a köztes megoldás lehetősége nem elfogadható. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: végig kell gondolni, hogy Szentendre Városnak mi a jobb. A 

dinamikus fejlődése lét kérdése a városnak. Erre egyik legjobb lehetőség a Corvinus Egyetem. 

 

Kun Csaba alpolgármester: véleménye szerint akkor indokolt egy területkérés, ha az épületet 

magát akarják bővíteni, még nagyobb felsőoktatási intézmény kialakítására. Célszerű lenne 

ennek tisztázása, ebben az esetben támogatja a nagyobb terület megadását.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése, Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítészhez, hogy 

indokolt-e ehhez a beruházáshoz OTI előírások, vagy megvalósíthatók anélkül is, hogy a 

levágásra kerülnek ezek a területek (teniszpálya, parkolás teljes területe). 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: elmondja, hogy telekalakításilag olyan szabályokat 

kell figyelembe venni, hogy jelenleg ebben az építési övezetben a minimális telekméret 2000 

négyzetméter, a beépítési százalék 20%. A Corvinus Egyetemnek a jelenlegi elképzelése a 

meglévő épület használatát célozza. Lehetséges úgy dönteni, hogy a hosszútávú 

elképzelésekhez majd folyamatosan igazodó telekalakítás érvényesül. A mostani 

telekalakításnál figyelembe kell lenni, hogy közútról megközelíthető legyen, minimális 

telekméretet, illetve, hogy a rajta lévő épület a hatályos beépítési paramétereknek megfelelő 

legyen. Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy le kívánja választani önálló helyrajzi 

számra, ezt megtudja tenni. Amennyiben úgy dönt, hogy az épület mellett lévő fás-parkoló 

területet az épülettel együtt nem adja, ez nem lehetséges, nem tudja megtenni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelenleg a teniszpályára mondhatja a Képviselő-testület, hogy 

nem kívánja oda adni az egyetemnek. A parkolót mindenképp bele kell foglalni, e nélkül nem 

valósulhat meg a fejlesztés. 

 

Kiss Károly képviselő: támogatja az egyetem idetelepülését, de jelenleg ez az egyetlen 

területe az önkormányzatnak, ahol megtudja valósítani az északról érkező gépjárművek 

parkolását. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: a teniszpályára vonatkozóan ismerteti javaslatát: a teniszpálya 

legyen önálló helyrajzi számként lehatárolva. A Teátrum területére vonatkozóan a 

vagyonkezelői jog érvényesülne. A teniszpálya területe amennyiben későbbiekben úgy dönt a 

Képviselő-testület, akár haszonbérletbe átadásra kerülhetne. Ebben az esetben a határozati 

javaslatba visszakerülne a „valamint a teniszpálya elhelyezésére” szolgáló területrészek. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a hozzászólásokat. 

 

Trenka István képviselő: ügyrendi javaslatát ismétli, kérdése miért nem szavaztatta meg dr. 

Dietz Ferenc polgármester. Kéri az SZMSZ betartását. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a határozati javaslat 4. pontja úgy változna, hogy a parkolót 

addig üzemelteti az önkormányzat, amíg a tényleges beruházás el nem kezdődik. Felkéri dr. 

Kirchhof Attila aljegyzőt fogalmazza meg. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

vagyonkezelői jog átadásához kapcsolódva szükségesnek tartja, hogy a jelenlegi teljes parkoló 

terület, önkormányzat általi hasznosítással a beruházás tényleges megkezdéséig biztosított 

legyen. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése Szirmai Erikához az Építéshatósági Iroda 

vezetőjéhez, hogy telekmegosztás létrejöhet-e. 

 

Szirmai Erika az Építéshatósági Iroda vezetője: a parkoló leválasztásánál azt kell figyelembe 

venni, hogy a minimális telekméret a területen 2500 négyzetméter, ezt tudja-e az 

önkormányzat biztosítani? Véleménye szerint kisebb a terület mérete. 
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Kun Csaba alpolgármester: elképzelése, hogy a betonparkoló és a fa alatti parkoló egy 

helyrajzi számot alkotna, kérdése, hogy ez lehetséges-e? 

 

Szirmai Erika az Építéshatósági Iroda vezetője: igen megvalósítható az elképzelés. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: a Corvinus Egyetem kifejezetten igényelte, hogy az 

épület és a Duna-korzó közötti fás terület az ő használatában lehessen. Telekhasználatra és 

épülethasználatra is van igénye. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2061   Száma: 10.06.10/22/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 19:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 70.59 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.69 5.88 

Szavazott 13 100.00 76.47 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   23.53 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester 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 - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Trenka István Távol - 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

233/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. az önkormányzat közművelődési feladatai ellátása színvonalának emelése 

érdekében a 1919. hrsz-ú ingatlan megosztásával, a későbbiekben megalkotandó 

rendeletében vagyonkezelői jogot alapít, amelynek feltétele a megosztás utáni 

területhasználat külön szerződésben történő rögzítése (teniszpálya, játszótér…); 

2. felkéri a polgármestert az 1919. hrsz-ú ingatlan területének megosztására 

egyetemi oktatásra, a buszok parkolására, valamint a teniszpálya elhelyezésére 

szolgáló területrészekre; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület következő ülésére terjessze elő 

a közművelődési rendelet módosítását tartalmazó, valamint a vagyonkezelői jog 

alapításáról szóló rendelet tervezetét. 

4. a vagyonkezelői jog átadásához kapcsolódóan szükségesnek tartja, hogy a 

jelenlegi teljes parkolóterület Önkormányzat általi hasznosításra a beruházás 

tényleges megkezdéséig biztosított legyen. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2010. július 31. 

 

 

 

 

23.  Előterjesztés pályázat kiírásáról városfejlesztési hatástanulmány és környezeti 

vizsgálat készítésére 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

Dicső Zoltán képviselő: ügyrendi hozzászólásában bejelenti érintettségét.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a bejelentést. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2062   Száma: 10.06.10/23/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 19:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 25.00 17.65 

Nem 1 8.33 5.88 

Tartózkodik 8 66.67 47.06 

Szavazott 12 100.00 70.59 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   29.41 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Dicső Zoltán Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület nem zárta ki Dicső 

Zoltán képviselőt a szavazásból.  

Szintén bejelenti érintettségét, melyet szavazásra bocsát:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2063   Száma: 10.06.10/23/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 19:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 16.67 11.76 

Nem 1 8.33 5.88 

Tartózkodik 9 75.00 52.95 

Szavazott 12 100.00 70.59 

Nem szavazott 0   0.00 
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Távol 5   29.41 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fülöp Zsolt Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Dicső Zoltán Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 

nem zárta ki a szavazásból. 

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke: 

ismerteti a bizottság határozatát: 

- a Bizottság nem támogatja a tanulmány Környezetvédelmi Alapból történő finanszírozását, 

- a pályázat lefolytatásra 2011-es évben kerüljön sor a költségvetés tervezésénél figyelembe 

véve a szükséges forrás biztosítását, 

- a városvédőktől álljon rendelkezésre kötelező érvényű írásos nyilatkozat, hogy amennyiben 

a tanulmányt elkészíttetik annak eredményét önmagukra kötelező érvényűnek tekintik,  

- a bizottság javasolja, hogy a Barackos úti tömb átsorolása (Barackos, Ösvény, Cseresznyés, 

Jeges utcák által alkotott tömb) a hatástanulmány elkészültétől függetlenül kerüljön mielőbb 

elfogadásra. 

- az Izbégi iskolával szembeni volt Kocsigyár átsorolása a hatástanulmány elkészültétől 

függetlenül kerüljön mielőbb elfogadásra. 

Javasolják, hogy a Bizottság tagjai között az alpolgármester helyett a polgármester 

szerepeljen. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: értelemszerűen a Jeges utcánál történő átminősítéssel 

kapcsolatos határozatot hatályon kívül kell helyezni. Szavaztatni fog a javaslatokról. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: az 5. pontba kerüljön befogadásra az ideiglenes kis-híd forgalmának a 

vizsgálata, hiszen ez is jelentősen befolyásolja a város életét ha megépül.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot.  
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Hidegkuti Gergely képviselő: felhívja a figyelmet, hogy az elmúlt évben a város lakossága 

ezer fővel emelkedett, tehát független az emelkedés attól, hogy milyen területre tudnak 

építkezni. Most is építkeznek olyan területre, amely nincs közművekkel ellátva.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: elmondja, hogy az előterjesztésben áthúzással jelezték, azt a 

szöveget, amely kikerül a szöveges részből, mert félreértésekre adhat okot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a szövegrész kihúzását.  

 

 

Dicső Zoltán képviselő: kéri a testületet foglaljon állást abban, hogy az Egres II. fejlesztési 

terület mindenfajta szakhatósági állásfoglalással rendelkezik.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jól értelmezi, hogy a Kocsigyár és a Barackos út 

átminősítésébe kívánja berakni Képviselő úr?  

 

Dicső Zoltán képviselő: vagy folytassák az eljárást, vagy csatolják az egészhez, miután a 

területre a testületnek több állásfoglalása volt, sőt testületi határozat van rá.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tehát jól értelmezte.  

 

Trenka István képviselő: dr. Vásárhelyi Gyöngyvér a Pismány Mezőőrtorony Egyesület 

elnöke levelével kapcsolatos kérdéseket tesz fel: 

- valóban 30-40 millió Ft-ba fog kerülni a hatástanulmány? 

- lehetséges-e, hogy a Pismány II. fejlesztési terület minden olyan előírt vizsgálattal, 

szakhatósági véleménnyel rendelkezik, amelyeket ezzel a hatástanulmánnyal még 

egyszer meg kell csinálni?  

- az előzőekben elhangzottakat úgy értelmezte, hogy a Pismány II-t vegyék ki a 

hatástanulmány elkészítéséből, hiszen erre meg vannak a szakhatósági vélemények, 

amelyek alapján döntést lehet hozni a belterületbe vonásról.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: szerinte ha ez az egész megvalósul, akkor az egész eddigi egyeztetési 

folyamatot ki lehet dobni. Ha Pismány I-et vagy Egres II-t kiveszik, akkor nagy problémát 

okoz magának a testület. Hogy a hatástanulmány mennyibe kerül, azt majd a beérkező 

ajánlatokból fogják meglátni. Ha a városfejlesztés, városvédés alapján hosszú távon 

gondolkodnak, hogy mit is jelent a következő döntéshozóknak, akkor nagyságrendileg a pénzt 

megéri, hogy felelős döntést tudjanak hozni. Ha egy területet kiragadnak, akkor csak arról a 

területről fog szólni a vizsgálat, nem pedig a városról.  

 

Dicső Zoltán képviselő: az Egres II. területtel kapcsolatban elmondja, hogy 67 telekről van 

szó, amelyekből még 20 év múlva is lesz üres telek. A terület belterületbe vonása nem borítja 

fel a város egyensúlyát. Ez az eljárás már a befejezés előtt van, de nem zárja ki azt, hogy a 

többi területtel kapcsolatban még egyeztetéseket kell folytatni.  

 

Tolonics Gyula képviselő: ügyrendben 5 perc szünetet javasol.   

 

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

 

#: 2064   Száma: 10.06.10/23/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 19:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 70.59 

Nem 1 7.69 5.88 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 76.47 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   23.53 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester 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 - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Szalay Fruzsina Nem - 

Benkovits György Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a testület elfogadta az ügyrendi javaslatot. 

Kéri az 5. pont átfogalmazását, úgy, hogy beszerzik az ajánlatokat, de most nem határozzák 

meg az összeget, hogy honnan teljesítik.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:  ha a beszerzett ajánlatok átlépik a közbeszerzési értékhatárt, 

onnantól kezdve az ajánlattevőket kizárják.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: az anyag előkészítésekor számoltak ezzel a 

problémával. Azért javasolja a testületnek, hogy most írják ki a pályázatot, hogy meglássák 

azt, hogy mi az ajánlat, majd szeptemberben eldönthetik, hogy hogyan folytatják tovább. A 

pályázók tematikát is fognak adni, amely mentén tovább lehet gondolkodni.  
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dr. Dóka Zsolt jogtanácsos: az ajánlattevők nem vesznek részt a dokumentáció 

összeállításában, ezért nem lesz összeférhetetlen az ajánlatuk. Javasolja a pályázat kiírását.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: miután a pályázatnál nem kell meghatározni a pénzügyi 

fedezetet, az ajánlott összeg fényében döntenek róla. 

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos: elmondja, hogy a pályáztatásnál nincs részletes szabályrendszer 

a pénzügyi fedezet meghatározásáról.  

 

Kiss Károly képviselő: példaként a boldogtanyai telkeket említi, ahol 10 év után is még a 

terület zöme beépítetlen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az elmondottak alapján az 5. pont törlésre kerül.  

 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik.  

 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:  ismerteti, hogy a bizottság által javasolt 1. pont értelemszerűen 

okafogyottá vált. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: arról fog szavaztatni, hogy a pályázat lefolytatására 2011-ben 

kerüljön sor és a költségvetés tervezésekor vegyék figyelembe a szükséges forrás biztosítását. 

Szavazás előtt elrendeli az előzőekben megszavazott szünetet.  

 

 

20.01-től 20.17 óráig SZÜNET 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Jegyző Asszonynak. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:  véleménye szerint valamilyen pénzügyi fedezetről illő lenne a 

pályázat kiírásakor gondoskodni, mert így nem tűnik kellően komolynak.  

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, ha a 2011-es költségvetésbe betervezik, az nem 

elegendő?  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:  abban az esetben igen, ha a pályázat benyújtási határideje 2011. 

január 31.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: miután nem tudják mennyi lesz az ajánlati összeg, sokkal jobb 

megoldásnak tartaná, ha meghatároznának egy összeget a pályázatra.  

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos: amennyiben nettó 8 MFt feletti összegre is lehet számítani, akkor 

a KBT 35. § alapján a legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatásra becsült érték – tehát 

közbeszerzés.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: javasolja, hogy írják ki 2011-re a közbeszerzést.  
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dr. Kirchhof Attila aljegyző:  közbeszerzés kiírása esetén a testület határozzon meg egy 

olyan összeget, amely a rendelkezésére áll,  mert ha eredménytelenné szeretnék nyilvánítani 

az eljárást, akkor egy hivatkozási alap lesz, hogy „ennyi volt a rendelkezésre álló 

keretösszeg”. Javasolja, hogy a 2011-es költségvetés terhére írják ki a közbeszerzést, 

tekintettel az elkészítési idő tartamára – előzetes felmérés alapján ez akár egy év is lehet.  

 

Puhl Márta Közgazdasági és Vagyon Iroda vezetője: kéri, hogy a költségvetésben legalább 

az alsó határt határozzák meg.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nettó 8 MFt szerepeljen összegként. 

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos: felhívja a figyelmet, hogy értékhatár alatt is lehet közbeszerzést 

lebonyolítani. A becsült érték és az ajánlatkérő beszerzésre rendelkezésre álló forrása két 

különböző dolog.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Jegyző Asszonyt, olvassa fel az 5. pont módosítását. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:  bediktálja az új 5. pontot: „…úgy dönt, hogy a beszerzést a 2011-

es összesített közbeszerzési tervében szerepelteti.  Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2011-es év 

költségvetés előkészítésénél kerüljön betervezésre nettó 7 millió forint összeg, tekintettel arra, 

hogy a hatástanulmány elkészítési határideje várhatóan fél- illetve egy év a vegetációs 

időszakra tekintettel.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a módosítást. Miután a Városüzemeltetési, 

Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság első két javaslata okafogyottá vált, ezért szavazásra 

bocsátja a 3. pontot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2065   Száma: 10.06.10/23/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 20:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 60.00 52.95 

Nem 1 6.67 5.88 

Tartózkodik 5 33.33 29.41 

Szavazott 15 100.00 88.24 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.76 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

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

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a következőben szavazásra bocsátja a területeket, külön-

külön. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: „…úgy dönt, hogy az alábbi területek tekintetében kéri a 

megkezdett szabályozási eljárások folytatását:”  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: városvédőkkel kapcsolatos észrevételeket kérdezi Főépítész 

Asszonytól. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: olyan vélemények voltak, hogy nem szabad 

kiengedni egyetlen területet sem. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: az előzőekben elfogadott határozattal kapcsolatban elmondja, 

hogy konkrét határozat nem volt, csak egy elvet fogadott el a testület, tehát nem kell hatályon 

kívül helyezni határozatot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Barackos úti tömbre vonatkozó 

szabályozási eljárás folytatását: 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2066   Száma: 10.06.10/23/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 20:30  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 82.36 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.67 5.88 
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Szavazott 15 100.00 88.24 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.76 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

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 - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Kocsigyárra vonatkozó szabályozási 

eljárás folytatását: 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2067   Száma: 10.06.10/23/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 20:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 88.24 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 88.24 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.76 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

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 - 

Benkovits György Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az Egres utcai területre vonatkozó 

szabályozási eljárás folytatását: 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2068   Száma: 10.06.10/23/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 20:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 46.67 41.19 

Nem 2 13.33 11.76 

Tartózkodik 6 40.00 35.29 

Szavazott 15 100.00 88.24 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.76 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán 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 - 

Fülöp Zsolt Nem - 
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Szalay Fruzsina Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

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

Polgármester helyett az Alpolgármester szerepeljen: 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2069   Száma: 10.06.10/23/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 20:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 53.33 47.07 

Nem 1 6.67 5.88 

Tartózkodik 6 40.00 35.29 

Szavazott 15 100.00 88.24 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.76 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Trenka István Tart. - 
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Benkovits György Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2070   Száma: 10.06.10/23/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 20:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 78.57 64.71 

Nem 1 7.14 5.88 

Tartózkodik 2 14.29 11.76 

Szavazott 14 100.00 82.35 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   17.65 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Dicső Zoltán 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 

234/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít ki Szentendre településrendezési tervében 

rögzített lakóterületi fejlesztések hatását elemző átfogó tanulmány (társadalmi, 

műszaki-infrastrukturális és gazdasági elemzés) és kapcsolódó környezeti vizsgálat 

készítésére; 

2. a kiírás műszaki tartalmát a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá 

3. a közbeszerzési eljárás lefolytatására a Közbeszerzési Munkacsoportot az alábbiak 

szerint egészíti ki: 

- alpolgármester 

- jegyző  

- Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke 

- Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság elnöke 

- Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke 

- Városfejlesztők delegáltja (két fő)  

- Városvédő Koalíció delegáltja (két fő) 

- főépítész 

- főkertész 

- környezetvédelmi referens 

4. a Bizottság jogosult  

- a közbeszerzési eljárást megegyezés esetén csökkentett műszaki tartalommal 

elfogadni 

- a tárgyalásos eljárás során a tanulmány műszaki tartalmát módosítani 

5. úgy dönt, hogy a beszerzést a 2011-es összesített közbeszerzési tervében szerepelteti.  

Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2011-es év költségvetés előkészítésénél kerüljön 

betervezésre nettó 7 millió forint összeg, tekintettel arra, hogy a hatástanulmány 

elkészítési határideje várhatóan fél- illetve egy év a vegetációs időszakra tekintettel. 

6. úgy dönt, hogy az alábbi területek tekintetében kéri a megkezdett szabályozási 

eljárások folytatását: 

- Barackos úti tömb (Barackos, Ösvény, Cseresznyés, Jeges utcák által alkotott 

tömb) 

- Izbégi Iskolával szembeni, volt Kocsigyár területe;  

7. szükségesnek tartja, hogy a városvédőktől álljon rendelkezésre kötelező érvényű 

írásos nyilatkozat arról, hogy amennyiben a tanulmányt elkészíttetjük, annak 

eredményét önmagukra nézve kötelező érvényűnek tekintik. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő:  
1-4., 6. pont: azonnal 

5. pont: a Képviselő-testület 2010. szeptemberi ülése 

 

 

24.  Előterjesztés a Kőzúzó utcai sporttelep és a mellette található, részben 

önkormányzati épület építési koncesszió útján történő hasznosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 
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Szalay Fruzsina képviselő: ügyrendben kéri, hogy a 2012-ben megrendezendő, 

képzőművészeti egyesület szentendrei jubileumi csoportos kiállításáról készült előterjesztést 

vegyék következőnek, mert a Kft ügyvezetője nem tudott megjelenni, őt kérte meg hogy 

képviselje, de el kell mennie.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: most marad az elkezdett napirend, de a következőnek a 

javasolt előterjesztést fogják tárgyalni, ha a testület megszavazza.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a városnak van egy érvényes 

sportkoncepciója, ezért nem érti, hogy miért került eléjük az előterjesztés. Amennyiben 

beérkezett ez az ajánlat – amely ellenkezik a sportkoncepcióval – akkor meg kell kérdezni a 

testületet, hogy akar-e ezen a koncepción változtatni. Amennyiben nem akarnak változtatni, 

akkor meg kell mondani az ajánlattevőnek. A mellékelt levélben szereplő „mögöttünk álló 

befektetői csoport” kiket takar, nem lehet tudni. Jelzi, hogy az Egyesület vezetőjét 

mindenfajta sport- és egyéb tevékenységtől felmentette a Labdarúgó Szövetség és nyolc 

befejezett eljárás van ellene. A Sport munkacsoport kérte, hogy készüljön előterjesztés arról, 

hogy a témát beszéljék meg.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Jegyző Asszonyt, hogy nyilatkozzon, volt-e a Sport 

munkacsoportnak ilyen irányú megkeresése. 

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos: a sportkoncepció készítésekor azt gondolták, hogy más 

gazdasági környezet van, hiszen nem lehetett előre látni a válságot. Pillanatnyilag 

„vadásszák” a befektetőket, akik valamilyen értéket hoznának. Véleménye szerint, ha 

jelentkezik valaki, az annyit megér, hogy legalább első körben megvizsgálják a lehetőségeket.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: ismerteti, hogy a Sport munkacsoport üléséről nem készül 

jegyzőkönyv. Hivatalosan formálisan semmilyen megkeresést nem kapott, azzal kapcsolatban, 

hogy készüljön előterjesztés. Boros Iván nyújtott be beadványt az egyesületeken belüli 

problémákról. Véleménye szerint ezek sportszakmai kérdések, ami nem a Képviselő-testület 

problémája. A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülésére készült előterjesztés és 

mindkét fél által benyújtott iratok is csatolásra kerültek. Mint jegyző nem kapott felkérést, 

hogy a mai Képviselő-testületi ülésre sürgősséggel bármilyen előterjesztés készüljön. 

 

Hajdu Gábor képviselő: 2007-ben a Képviselő-testület által elfogadásra került a 

sportkoncepció, majd 2008. évben pedig a város sport rendelete került egyhangúlag 

elfogadásra. Az akkori megfogalmazott dolgok (Izbégre kerül a labdarúgás központja, a 

Kőzúzó pályán pedig Sportcentrum megvalósulása lett volna a cél) végrehajtása 2009. 

februárja óta nem valósult meg. A Sportrendelet 13.§-ban az önkormányzat tulajdonában lévő 

létesítmények fejlesztésére, működtetésére, ezeket apportálva hoz létre gazdasági társaságot, 

melynek a feladata a fejlesztési tervek elkészítése, az önkormányzati tulajdonú sport 

ingatlanokra, Szentendre Város Sport életének támogatása. Úgy gondolja, hogy a Kft. nem 

támogatja a város sport életét, hanem anyagilag az önkormányzat támogatja a  Kft.-t. 

véleménye szerint nem tervek alapján, hanem ötletszerűen készülnek a különböző 

elképzelések. 

A Sport Munkacsoport foglalkozott az előbb megemlített témával, ez a sajtóban is megjelent, 

úgy gondolta, hogy ugyan ezen a helyen kell megjelennie a Sport Munkacsoport 

véleményének is „azonos mérce” címmel. A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 

ülésén tájékoztatást adott és elmondta a Sport és Ifjúsági Munkacsoport álláspontját. 

Önkormányzati tulajdonú sport ingatlanokon elvárás, hogy olyan edzők és úgy 
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foglalkozzanak a gyermekekkel, hogy azokat tisztességre és becsületre tanítsák. Sajnos a 

hibák megtörténtek, a rendelkezésre álló dokumentumok alapján kiderült, hogy súlyos 

csalások, igazoláshamisítások történetek az egyesületnél, amelyeket a munkacsoport mélyen 

elítél. Veszélyeztetett korosztályról van szó a gyermekeket tisztességre kell nevelni nem pedig 

csalásra, ahogy ez a meglévő dokumentumokból kiderül. A Dunakanyar SE-ről és az ott 

dolgozó edzőről. Ennek megfelelően a Megyei Bizottság elnöke is megtette a megfelelő 

lépéseket. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: új határozati javaslat megfogalmazását javasolja, hogy a 

Sportkoncepciónak a teljes áttekintését a Sport és Ifjúsági Munkacsoport és a Szociális, 

Egészségügyi és Sport Bizottság által. A kialakult gazdasági helyzetre tekintettel, illetve 

azokra a befektetői javaslatokra, amivel az önkormányzatot megkeresték kerüljön 

átdolgozásra a koncepció és ez alapján kérjenek hasznosítási javaslatot mindkettőre. 

 

Horváth Győző képviselő: ismerteti, hogy a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést, amit megtárgyalásra javasol a testületnek. A bizottság 

véleménye az volt, hogy a felmerülő problémák megoldása nem a bizottság és nem a testület 

feladata, hanem a szakszövetségé. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért a bizottság véleményével. 

 

Radványi G. Levente képviselő: ügyrendi javaslatában elmondja, hogy az előterjesztés 

előkészítetlen, kéri a napirendről levenni, későbbiekben újra tárgyalni javasolja. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja Radványi G. Levente képviselő úr 

ügyrendi javaslatát, miszerint vegyék le az előterjesztést a napirendről és azt egy későbbi 

testületi ülésen tárgyalják meg.  

Szavazás eredménye 

 

#: 2071   Száma: 10.06.10/24/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 20:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 33.33 29.41 

Nem 1 6.67 5.88 

Tartózkodik 9 60.00 52.95 

Szavazott 15 100.00 88.24 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.76 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 
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Trenka István Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

    

dr. Dietz Ferenc polgármester: Képviselő-testület nem támogatja Radványi G. Levente 

ügyrendi javaslatát. 

 

Szegő András képviselő: minősíthetetlennek ítéli meg a Dunakanyar SE által küldött levelet. 

Ismerteti elvárásait a levél kinézetével kapcsolatban. Megjegyzi, hogy a 3. pontban szereplő: 

„első osztályú és nemzetközi mérkőzés lebonyolítására is alkalmas nagy pálya építése” ez 

milliárdos nagyságrendű lenne. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy Kun Csaba alpolgármester tárgyalt a 

Dunakanyar SE-vel. Kéri a tájékoztatást. 

 

Kun Csaba alpolgármester: múlt hét pénteken helyszíni bejáráson vett részt a Kőzúzó utcai 

sportpályán a Sport Kft. Felügyelő Bizottságának újonnan kinevezett tagjaival, illetve a 

Dunakanyar SE vezetőivel és Laki úr szülővel. Megnézték a területet, ahol a sport iskolát 

szeretnék kialakítani. A levél melyet írtak csak becsatolásra került a pályázati kiírási 

szándékhoz. Hosszú távú bérleti szerződést kérnének, hogy az elképzelt beruházásokat végre 

tudják hajtani.  

Hajdu Gábor képviselő korábbi kezdeményezése nyomán kinevezésre kerül igazgató, Szebeni 

úr javaslatára beapportálásra kerültek az ingatlanok, ésszerűtlen gazdálkodás miatt elköltésre 

került 7 M Ft és közben semmi nem történt. A koncepció meg nem valósulása  egy korábbi 

vezetés terhe. Jelenleg Boros Iván vezetése alatt pozitív eredmények könyvelhetők el. Az a 

vállalkozó aki vállalta volna a finanszírozást visszalépett, ezért új bankot kell keresni, aki a 

műfüves pálya megvalósítását fogja finanszírozni, ez folyamatban van. A Kőzúzó utcai 

sportpályára több vállalkozó jelentkezik a fejlesztésre. A sportkoncepció átdolgozását 

javasolja és mérlegelni kell a pályázat alapján az önkormányzatnak, hogy fenntartja-e az 

eredeti szándékát.  

Az egyesületi viszályokról, etikai ügyekről  nem az önkormányzatnak kell dönteni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése Kun Csaba alpolgármesterhez, kívánja-e, hogy a 

testület az eredeti határozati javaslatról is szavazzon? 

 

Kun Csaba alpolgármester: igennel válaszol. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felkéri dr. Molnár Ildikó jegyzőt, hogy olvassa fel az általa 

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

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságot valamint a Sport Munkacsoportot, hogy a 

hatályos sportkoncepciót, annak elkészülte után a gazdasági környezetben bekövetkezett 

változásokra, valamint a befektetői javaslatokra tekintettel vizsgálja felül és a Munkacsoport 

valamint a Bizottság különösen a területek hasznosítására vonatkozó módosítási javaslatait 

terjessze a Képviselő-testület soron következő ülése elé. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a testület tagjait, hogy ne a múlttal, hanem a jövővel 

foglalkozzanak. 

 

Dicső Zoltán képviselő: véleménye szerint jelenleg ezek csak részmegoldások, az 

elkövetkező Képviselő-testületnek lesz az egyik legnagyobb feladata, hogy helyre tegye a 

város sportját. Életképes koncepció kidolgozására és döntésre lenne szükség. 

 

Tolonics Gyula képviselő: a lehetőség kapujában áll a testület, örülni kell, hogy több száz 

gyermekkel foglalkozik két egyesület. A nemzetközi pálya kialakításánál véleménye szerint a 

pálya talaja hasonló lenne, nem a lelátóra stb. kell gondolni. 

 

Radványi G. Levente képviselő: a levél becsatolása vétek volt. Az előterjesztéssel 

kapcsolatban nem tudja mit jelent Dumtsa Jenő stratégia 5. pontja. A határozati javaslat 2. 

pontját és 4. pontját felolvassa, ezzel kapcsolatban ismerteti kifogásait. Egy későbbi 

időpontban javasolja az előterjesztés megtárgyalását. Konkrétumokat javasol megjeleníteni az 

előterjesztésben. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia 4. és 7. 

pontját. Ezek az utalások tartalmazzák az elhangzottakat. 

 

Radványi G. Levente képviselő: indulatossága azért van, mert nem ez az első napirendi pont, 

amely előkészítetlen. Az előterjesztést méltatlannak találja a város alaptervéhez. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: reagál az elhangzottakra és ismerteti a kifogásait.  

 

Tolonics Gyula képviselő: ügyrendi javaslatában kéri a vita lezárását. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak Tolonics Gyula ügyrendi javaslatáról. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2072   Száma: 10.06.10/24/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 21:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 86.66 76.48 

Nem 1 6.67 5.88 
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Tartózkodik 1 6.67 5.88 

Szavazott 15 100.00 88.24 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.76 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

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 Nem - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület támogatja Tolonics Gyula képviselő 

javaslatát. 

 

Radványi G. Levente képviselő: ismerteti, hogy amikor ő volt a város vezetője…..Elfogyott 

a hozzászólási ideje. Mikrofonon kívül beszél, nem hallható. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a szavazást, az eredeti határozati javaslatról kiegészítve 

Kun Csaba alpolgármester javaslatával. 

 

  

Szavazás eredménye 

 

#: 2073   Száma: 10.06.10/24/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 21:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 26.67 23.53 

Nem 4 26.67 23.53 

Tartózkodik 7 46.66 41.18 
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Szavazott 15 100.00 88.24 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.76 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Hajdu Gábor Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

Szegő András Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület nem támogatja Kun Csaba 

alpolgármester javaslatát. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a szavazást saját javaslatáról, arról, amit dr. Molnár 

Ildikó jegyző felolvasott. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2074   Száma: 10.06.10/24/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 21:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 82.36 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.67 5.88 

Szavazott 15 100.00 88.24 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.76 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 
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Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Kiss Károly Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

235/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 
 

 

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

Sport Bizottságot valamint a Sport Munkacsoportot, hogy a hatályos sportkoncepciót, annak 

elkészülte után a gazdasági környezetben bekövetkezett változásokra, valamint a befektetői 

javaslatokra tekintettel vizsgálja felül és a Munkacsoport valamint a Bizottság különösen a 

területek hasznosítására vonatkozó módosítási javaslatait terjessze a Képviselő-testület soron 

következő ülése elé. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a szavazást Szalay Fruzsina képviselő ügyrendi 

javaslatáról, hogy a 2012-ben megrendezendő, képzőművészeti egyesület szentendrei 

jubileumi csoportos kiállításáról készült előterjesztés legyen a következő napirendi pont, mert 

a Kft ügyvezetője nem tudott megjelenni, őt kérte meg hogy képviselje, de el kell mennie.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2075   Száma: 10.06.10/25/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 21:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 
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Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 88.24 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 88.24 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.76 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

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 - 

Benkovits György Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület támogatja Szalay Fruzsina képviselő 

javaslatát. 

 

 

25.  Előterjesztés 2012-ben megrendezendő, képzőművészeti egyesület szentendrei 

jubileumi csoportos kiállításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Puhl Mártának a Közgazdasági és Népjóléti 

Iroda vezetőjének. 

 

Puhl Márta irodavezető: ismerteti, hogy a Vajda Lajos Stúdiónak 800.000,- Ft-ot meghaladó 

tartozása áll fenn közüzemi díjak vonatkozásában, ennek rendezésére nem nagy hajlandóságot 

mutatnak. Arra hivatkoznak, hogy más bérlők is rácsatlakoztak az ő fogyasztásmérőjükre, 

nem különíthető el a stúdió fogyasztásának használata az egyéb használók körétől. A 

legnagyobb probléma abból adódik, hogy a stúdió nem az önkormányzat részére adta át a 

villanyórát, ezáltal továbbra is a számlázás nekik történik. A bérleti szerződés szerint a stúdió 
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kötelezettsége lett volna a villanyóra átírása. 

 

Szalay Fruzsina képviselő: az előterjesztést nem érti, mivel a honlapon szerepel, hogy 

Závodszky Zoltán a Kulturális Kht. nevében kéri a támogatást a kiállításra az előterjesztésben 

pedig a Vajda Lajos Stúdió van megjelölve, a támogatás kérőjének. Az újból megnyíló 

Malom-nál szeretnék elérni a nagyobb ismeretséget és ezért lenne szükség az 5 M Ft-ra, hogy 

ezt a nagyszabású kiállítást méltóképpen lehessen reklámozni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy a határozati javaslatban nem szerepel, hogy a 

támogatást ki kapja. A Kft. költségvetése külön kerül megszavazásra. 

 

Szalay Fruzsina képviselő: az elképzelés szerint a Kft. költségvetésén túl lenne ez a keret. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelenleg nem lehet megmondani, hogy két év múlva ki kapja 

meg a támogatást. 

 

Puhl Márta irodavezető: javasolja, hogy a Kft. az üzleti tervébe építse be az összeget és a 

költségvetés tárgyalásánál majd tárgyaljanak róla, jelenleg felesleges a döntés meghozatala, 

mivel csak a 2012. évben kerül megrendezésre a kiállítás. Az elvi döntés meghozatalára van 

lehetőség. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szakmailag rendben van a határozati javaslat? 

 

Puhl Márta irodavezető: igen. 

 

Szalay Fruzsina képviselő: véleménye szerint nem fontos az összeget beleírni a határozati 

javaslatba, csak azt, hogy a városnak fontos a kiállítás megvalósulása. Nem tartja célszerűnek, 

hogy a Vajda Lajos Stúdió adóssága bevonásra kerül az előterjesztésbe. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: a határozati javaslat utolsó tagmondatának elhagyását javasolja.  A 

Képviselő-testület a kiállítást kiemelt fontosságú eseményként kezeli, ezért kéri, hogy a 

programot a Kulturális Kht. tervezze be a 2012. évi költségvetésébe. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: azt, hogy a MűvészetMalom a működése mennyibe fog 

kerülni, jelenleg nem lehet tudni. Levélben kérte Závodszky Zoltán vezetőtől, hogy 

válaszoljon erre a kérdésre, aki szeptemberre ígérte, hogy kész lesz. 

 

További kérdés, észrevétel nem lévén kéri a szavazást a határozati javaslatról, Fülöp Zsolt 

képviselő javaslatával együtt. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2076   Száma: 10.06.10/26/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 21:16  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 14 100.00 82.35 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 82.35 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   17.65 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

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 - 

Benkovits György Távol - 

Szegő András Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

236/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 
 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete elviekben támogatja, hogy a Vajda Lajos Stúdió és a 

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Gazdasági Társaság, 2012-ben-ben a Vajda Lajos 

Stúdió alapításának 40. évfordulója tiszteletére a MűvészetMalomban jubileumi kiállítást 

szervezzen. A Képviselő-testület a kiállítást kiemelkedő fontosságú eseményként kezeli 

Szentendre kulturális életében. 

 

Határidő: azonnal és a 2012-es költségvetés tervezése 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

 

 

26.  Előterjesztés Pomáz Város Helyi Építési Szabályzata és Szabáloyzási Terve 

módosítása- Alcsevica, Nemzeti Kézilabda Akadémia  

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. 
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Fülöp Zsolt képviselő: kérdése, hogy a beruházás kapcsán készült-e forgalomfelmérés? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi 

Bizottságnak volt egy javaslata, kérdése dr. Molnár Ildikó jegyzőhöz: befogadható a javaslat? 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: igen, befogadható. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a szavazást a 

határozati javaslatról a bizottság kiegészítésével együtt. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2077   Száma: 10.06.10/26/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 21:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 76.47 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 76.47 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   23.53 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Benkovits György Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Szegő András Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

237/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete  

1. Pomáz Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítása – 

Alcsevica, Nemzeti Kézilabda Akadémia véleményezési anyaga terveire az alábbiak 

szerinti véleményt adja: 

- tudomásul veszi a tervmódosítás célját; 

- szükségesnek tartja megvizsgálni a 11-es számú főút és a 1112. számú út csomópontja 

átalakítását a megnövekedett és a tervezett pomázi beruházásokkal/fejlesztésekkel 

növekvő forgalmi igényekre tekintettel. A csomópontnál biztosított legyen a lámpa 

meghibásodása esetén is a balesetmentes közlekedés. 

- a Nemzeti Kézilabda Centrum a 1112. számú közút felől közvetlen kapcsolattal 

rendelkezzen. 

2. felkéri a Polgármestert az 1. pont szerinti döntésről tájékoztassa Pomáz város 

Polgármesterét, valamint az országos közutak kezelőjét (Magyar Közút Kht.-t). 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

27.  Előterjesztés az izbégi focipályával szemben fekvő, Bükkös patak menti K-SP1 

övezeti besorolású 0188/30 és 0188/73 hrsz-ú ingatlanok megközelítéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést és a bizottságok javaslatait. 

 

Horváth Győző képviselő: a Képviselő-testületi ülés előtt dr. Filó András felhívta telefonon 

és kérte tőle ismertesse panaszát. dr. Filó András 5 éve kérte, hogy a beruházást 

megvalósíthassa, de ezzel kapcsolatban semmit nem tudott elérni. Véleménye szerint teljesen 

szabályos az elképzelése, mindenkinek jó lenne, ha megvalósíthatná azt. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítészhez, hogy a 

Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság javaslata: hogy a döntés csak a 

tehermentesítő út nyomvonaltervének jóváhagyását követően szülessen (annak tartalmától 

függően) befogadható-e? 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: igen, befogadható. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja, kéri a határozati javaslatot egy „C” változattal 

kiegészíteni, amelyben a bizottság javaslata szerepel. 

 

Kiss Károly képviselő: véleményét ismerteti. Elmondja, hogy a bizottsági ülésen nem vett 

részt, ahol a javaslat megszületett: hogy a döntés csak a tehermentesítő út nyomvonaltervének 

jóváhagyását követően szülessen (annak tartalmától függően). Ezzel kapcsolatban úgy érzi 

nem lesz, vagy nagyon sok idő múlva megvalósítható a beruházás. Ez egy „mondva csinált” 

akadályoztatás. 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: értelmezi az új határozati javaslatot, nem a tehermentesítő út 
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megvalósításáig, hanem a nyomvonalterv elkészülését határozta meg a bizottság, ami a 

közeljövőben várhatóan elkészül. 

 

Kiss Károly képviselő: felolvassa a javasolt határozati javaslatot, véleményezi. 

 

 

Dicső Zoltán képviselő: véleménye szerint a tehermentesítő útnak az egész beruházáshoz 

semmi köze nincs, az egészet nem érti. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a szavazást a határozati javaslat „C” pontjáról. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2078   Száma: 10.06.10/27/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 21:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 53.85 41.18 

Nem 1 7.69 5.88 

Tartózkodik 5 38.46 29.41 

Szavazott 13 100.00 76.47 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   23.53 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Kiss Károly Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Szegő András Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület nem támogatja a határozati javaslatban, 

hogy megjelenjen „C” pontként a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi 

Bizottság általi javaslat. 

 

Kéri szavazzanak a határozati javaslat „A” pontjáról. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2079   Száma: 10.06.10/27/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 21:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 38.46 29.41 

Nem 3 23.08 17.65 

Tartózkodik 5 38.46 29.41 

Szavazott 13 100.00 76.47 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   23.53 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Trenka István Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Szegő András Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület nem támogatja a határozati javaslat „A” 

pontját. 

Kéri a szavazást a határozati javaslat „B” pontjáról. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 2080   Száma: 10.06.10/27/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 21:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 15.38 11.76 

Nem 2 15.38 11.76 

Tartózkodik 9 69.24 52.95 

Szavazott 13 100.00 76.47 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   23.53 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Szegő András Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület nem támogatja a határozati javaslat „B” 

pontját. Szentendre Város Képviselő-testülete az izbégi focipályával szemben fekvő, Bükkös 

patak menti K-SP1 övezeti besorolású 0188/30 és 0188/73 hrsz-ú ingatlanok 

megközelítésével kapcsolatos javaslatokat nem támogatta.  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

238/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 
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Szentendre Város Képviselő-testülete az izbégi focipályával szemben fekvő, Bükkös patak 

menti K-SP1 övezeti besorolású 0188/30 és 0188/73 hrsz-ú ingatlanok megközelítéséről nem 

hozott döntést. 

 

28.  Előterjesztés Szentendre, Boldogtanyai út 19. szám alatti túlépítkezésről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. Mivel a Városüzemeltetési, 

Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság a határozati javaslat „B” változatát javasolja 

elfogadásra, először erről kéri a szavazást. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2081   Száma: 10.06.10/28/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 21:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 70.59 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.69 5.88 

Szavazott 13 100.00 76.47 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   23.53 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Szegő András Távol - 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

239/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. mint a 7946 hrsz-ú 8098 m2 területű Boldogtanyai út megnevezésű közterület feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlója Kemenyeczki Edit, a Szentendre, Boldogtanyai út 19. szám 

alatti 7969 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa részére a 70 m²-nyi közterületre eső 

túlépítkezéssel érintett területet nem adja használatba, és így a felépítményre nem kaphat 

ideiglenes fennmaradási engedélyt; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy döntéséről értesítse Kemenyeczki Editet. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő:  2010. június 30. 

 

 

 

29.        Előterjesztés az építészeti érték helyi védelmének megszüntetéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

dr. Dietz Ferenc polgármester: behívja az ülésterembe Valentin Antal tulajdonost. Ismerteti 

az előterjesztést. Az önkormányzat hivatalosan is megkereste a Skanzent, hogy igényt tart-e 

az épületre.  A Skanzen azt a tájékoztatást adta, hogy nem tart igényt az épületre. A Művészeti 

Tanács nem támogatta a védettség eltörlését. 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: a bizottság egyetértett a Művészeti Tanács véleményével. A 

bizottság javaslatát ismerteti. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Valentin Antal tulajdonosnak.  

 

Valentin Antal tulajdonos: elmondja, hogy 165 ezer forintot fizetett azért, hogy dr. Váczi 

Piroska örökségvédelmi szakértő az épület helyi építészeti értékvédelmi fenntartásának 

vizsgálatát elvégezte. Az épület helyi műemléki védelmét nem tartotta indokoltnak. 

Érdekesnek találja, hogy a szakértő és a Művészeti Tanács nem azonos álláspontot állapított 

meg. Ismerteti, hogy az épület 1930 után salakbetonból épült, ezáltal radioaktív kisugárzása 

van. Az épület jelenleg nagyon rossz állapotban van. Kéri az önkormányzat támogatását, 

mivel nagy jelzálog terheli az ingatlant, amit rendezni szeretne. Az ingatlanra talált vevőt, aki 

már lefoglalózta az ingatlant. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a jogszabály előírja, hogy szakértő véleménye szükséges a 

védelem törléséhez. A Művészeti Tanács véleményének kikérését nem írja elő jogszabály a 

Képviselő-testület kérésére adott véleményt. Ismerteti, hogy a Művészeti Tanácsot a 

Képviselő-testület döntése alapján művészekből és városvédőkből választották meg, 

munkájukat ismerteti. 

 

További kérdés hozzászólás nem lévén felkéri a Képviselő-tagokat, hogy a rendelet 

elfogadásáról szavazzanak. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 2082   Száma: 10.06.10/29/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 21:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 76.47 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 76.47 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   23.53 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Benkovits György Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Szegő András Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület egyhangúlag támogatja, hogy az 

épületről kerüljön le a helyi védettség. 

 

Valentin Antal tulajdonos: megköszöni a Képviselő-testület támogatását. Elmondja, hogy 

építészmérnökként dolgozik, magas és mélyépítési műszaki ellenőr, felajánlja, hogy 1 M Ft 

értékben elvégzi a műszaki ellenőrzést, ha az önkormányzat erre igényt tart. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni  Vanlentin Antal felajánlását. Felkéri dr. 
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Kirchhof Attila aljegyzőt, ismertesse a határozati javaslatot.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: „Szentendre Városának Képviselő-testülete felkéri a Művészeti 

tanácsot, hogy vizsgálja meg az üresen álló, vagy elhanyagolt állagú épületek megmentésének 

lehetőségeit és tegyen javaslatot erre vonatkozóan.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése Hidegkuti Gergely képviselőhöz, hogy javaslatában 

erre gondolt a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság? 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: válaszában elmondja, hogy a bizottság nem erre gondolt és 

mikrofonon kívül elmondja, hogy majd készít előterjesztést. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ebben az esetben nem lesz szavazás a határozati javaslatról. A 

Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2010. (VI.11.)  önkormányzati rendelete 

 

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

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

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

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

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

R.) az alábbiak szerint módosítja: 

1. § 

 

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

 

a Fulco deák u. 11., hrsz: 2946 

épület törlésre kerül. 

2. § 

 

(1)  A rendelet 2010. június 11-én lép hatályba. 

 

(2)  A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

  

Szentendre, 2010. június 10. 

 

 

 Dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó 

 polgármester jegyző 
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30.   Előterjesztés Duna-vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 

Társulási Megállapodásának módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2083   Száma: 10.06.10/30/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 21:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91.67 64.71 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 8.33 5.88 

Szavazott 12 100.00 70.59 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   29.41 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Trenka István Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Szegő András Távol - 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

240/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 
 

 

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

Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosításával, és jelen határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

31.  Előterjesztés az Önkormányzat és a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit 

Kft. közötti közművelődési megállapodás megújításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2084   Száma: 10.06.10/31/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 21:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 70.59 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 70.59 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   29.41 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 
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Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Benkovits György Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Szegő András Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

241/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete további 3 évre meghosszabbítja a 

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. és Szentendre Város Önkormányzata közötti 

közművelődési megállapodást. 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

242/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Kulturális, Oktatási és 

Kisebbségi Bizottságot, hogy a szakmai tapasztalatok alapján és a Kulturális Kft. vezetőjével 

egyeztetve 2010. év végéig tegyen javaslatot a közművelődési megállapodás tartalmi 

változtatásaira. 

 

Felelős:    KOKB elnöke 

Határidő: 2010. december 

 

 

 

32.  Előterjesztés a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 

Társulása Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyásáról 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2085   Száma: 10.06.10/32/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 21:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 70.59 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 70.59 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   29.41 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Benkovits György Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Szegő András Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

243/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 
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Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. elfogadja a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 

Társulási Megállapodása 12. § (3) bekezdésének alábbi kiegészítését/módosítását: 

„Egészségügyi alapellátás: védőnői szolgálati, ügyeleti ellátás, iskolaorvosi szolgálat, 

szakorvosi ellátás. 

A Társulás a védőnői szolgálati és iskolaorvosi szolgálatot a Dunakanyari és Pilisi 

Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által alapított „Dunakanyari Kistérségi 

Szociális Intézmény”, mint saját fenntartású intézménye útján kívánja ellátni 2010. június 30. 

napjától, de legkésőbb az újonnan alapított intézmény működési engedélyének jogerőre 

emelkedése napjától a kistérség következő településén: Szentendre.” 

2. elfogadja a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 

Társulási Megállapodása 12. § (8) bekezdésének alábbi kiegészítését/módosítását: 

„A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által a szociális 

alapszolgáltatási feladatok ellátása az alábbiak szerint történik: 

A Társulás 

1. a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást 2010. január 1-től a 

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

120-122. §-a szerinti kiszervezés útján az ezen feladatellátást ezt 

megelőzően is nyújtó szervezettel kötendő ellátási szerződés alapján 

kívánja biztosítani a kistérség következő településein: Kisoroszi, 

Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Dunabogdány, Leányfalu; 

2. a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást a Dunakanyari és Pilisi 

Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által alapított 

„Dunakanyari Kistérségi Szociális Intézmény”, mint saját fenntartású 

intézménye útján kívánja ellátni 2010. június 30. napjától, de legkésőbb az 

újonnan alapított intézmény működési engedélyének jogerőre emelkedése 

napjától a kistérség következő településein: Szentendre, Pilisszentlászló, 

Visegrád; 

3. a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást 2009. január 31-től írásban 

kötött külön megállapodás megkötésével, a többcélú kistérségi társulás 

tagjának intézménye (Szociális Szolgáltató Központ Pomáz) útján látja el a 

kistérség következő településein: Pomáz, Csobánka, Pilisszentkereszt; 

4. a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást írásban kötött külön 

megállapodás megkötésével, a többcélú kistérségi társulás tagjának 

intézménye (Kalászi Idősek Klubja) útján kívánja ellátni 2010. június 30. 

napjától, de legkésőbb a Kalász Idősek Klubja módosított működési 

engedélyének jogerőre emelkedésétől a kistérség következő településén: 

Budakalász; 

5. az idősek nappali ellátása szociális alapszolgáltatást a Dunakanyari és Pilisi 

Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által alapított 

„Dunakanyari Kistérségi Szociális Intézmény”, mint saját fenntartású 

intézménye útján kívánja ellátni 2010. június 30. napjától, de legkésőbb az 

újonnan alapított intézmény működési engedélyének jogerőre emelkedése 

napjától a kistérség következő településein: Szentendre, Visegrád, 

Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Dunabogdány, 

Leányfalu; 

6. az idősek nappali ellátása szociális alapszolgáltatást írásban kötött külön 

megállapodás megkötésével, a többcélú kistérségi társulás tagjának 

intézménye (Kalászi Idősek Klubja) útján kívánja ellátni 2010. június 30. 

napjától, de legkésőbb a Kalász Idősek Klubja módosított működési 
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engedélyének jogerőre emelkedésétől a kistérség következő településein: 

Budakalász, Pilisszentlászló, Pilisszentkereszt; 

7. a családsegítést és a gyermekjóléti alapellátást a kistérség saját intézménye 

útján látja el a feladatellátásban résztvevő önkormányzatokra 

vonatkozóan.” 

3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. és 2. pontokban foglaltaknak megfelelően 

módosított Társulási Megállapodást aláírja; 

4. 16/2010. (I.21.) Kt. sz. határozatának 1. és 2. pontjait hatályon kívül helyezi és a 4. 

pontot akként módosítja, hogy a Gondozási Központ Szentendre megszüntetésének 

időpontja 2010. június 29., de amennyiben a „Dunakanyari Kistérségi Szociális 

Intézmény” működési engedélye 2010. június 30. napját követően emelkedik jogerőre, 

akkor a   jogerőre emelkedést megelőző nap. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

33.  Előterjesztés pszichológiai megsegítésről az önkormányzati iskolákban 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. kérdése, dr. Molnár Ildikó 

jegyzőhöz, hogy a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság 55/2010. (VI.3.) sz. 

határozatában javasoltak befogadhatók-e. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: válaszában elmondja, hogy a bizottság javaslata befogadható, de 

az majd a későbbi szerződés elemeit képezi. Javasolja a határozati javaslatban „D” 

változatként megjeleníteni, mert időközben az előterjesztésben jelzett pályázat kiírása 

megtörtént és a pályázati kiírást áttekintve az önkormányzat a gyermekjóléti szolgálatát átadta 

a kistérségnek nem tud önállóan indulni ezen a pályázaton. Csak azok az önkormányzatok 

indulhatnak önállóan, akik saját maguk tartanak fent gyermekjóléti szolgálatot. Javasolja 

módosítani: „Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 

hogy kezdeményezze a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 

Társulásának a meghatározott TÁMOP pályázaton való indulását és sikeres pályázat esetén 

ezzel biztosítva a pszichológiai megsegítésre szoruló önkormányzati iskolások és szüleik 

ellátásához szükséges költségvetési fedezetet. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal, a pályázat beadási határideje augusztus 1. és szeptember 10.” 

Véleménye szerint ez azt jelenti, hogy az önkormányzatnak a 2010-2011 első félévi tanévre 

ezt a költséget vállalnia kell a 2011. évi költségvetésben ha sikeres a pályázat akkor VPÖTK 

finanszírozza a másik felét, ha nem akkor ezt a tanévet ki kell futtatni. A kistérségi ellátásra 

tudnak pályázni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Szentendreieket hozza helyzetbe? 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a kistérséget hozza helyzetbe, tehát az önkormányzat szándéka, 

amikor a pályázatot olvasta és készítették az észrevétel célja az volt, hogy a szentendrei 

iskolák problémáját segítésék. Az előterjesztésben több változat van, szerepel benne, hogy a 
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2010/11-es tanévre biztosítsa az önkormányzat a pszichológus költségvetését és ehhez egy 

kisegítő forrásként remény volt, hogy a pályázati kiírásában olyan feltételek szerepelnek, 

hogy a második felét meglehet nyerni pályázat útján. A gyermekjóléti szolgálat átadása miatt 

ebből a körből kizáródott az önkormányzat. Csak ezzel a kiegészítéssel vagy saját nem 

kötelező feladatként a saját költségvetése terhére vállalta az önkormányzat az ez évi 

költségvetésben az első félévi, majd a 2011. évi költségvetésben, ha a kistérség nem nyer, a 

második félévi költségét. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: összefoglalja az elhangzottakat, megadja dr. Pázmány 

Annamária képviselőnek a szót. 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: jelenleg is probléma, hogy a családsegítő szolgálat 

átadásra került a megyére. Emiatt olyan mértékben van a tanácsadó pszichológus túlterhelve, 

hogy nem tudja ellátni a feladatát. Véleménye szerint egy ember nagyon kevés a feladat 

ellátására, csak Szentendrének lenne szüksége 1 emberre. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a pályázat költségvetéséből adódóan mivel, minimum 20 M Ft-os 

összeggel lehet pályázni, véleménye szerint egy darab pszichológusról van szó. Ettől 

függetlenül ez még mindig probléma, hiszen nem csak szentendrei, hanem kistérségi szinten 

halmozott tömegek jelentkeznek ilyen jellegű problémával. Több ízben történt egyeztetés a 

Nevelési Tanácsadó vezetőjével, aki elismeri azt, hogy hónapokkal előre tudnak csak 

időpontot adni a leterheltség miatt. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja a „D” változatról a szavazást, de tudni kell, hogy 

amennyiben kistérségű szintű lesz a pályázat és nem oldja meg a problémát, számolni kell 

azzal is, hogy ha  kistérségi finanszírozásba kerül nem fogja senki anyagilag támogatni. Vagy 

nyer az önkormányzat anyagi forrást, vagy ha nem akkor az önkormányzat fogja 

finanszírozni. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: nem érti miért lesz jobb a helyzet. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a szavazást a 

határozati javaslat „B” és a „D” változatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2086   Száma: 10.06.10/33/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 21:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 70.59 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 70.59 

Nem szavazott 0   0.00 
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Távol 5   29.41 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Benkovits György Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Szegő András Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

244/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalva az iskolák 

pszichológiai megsegítése témában írt előterjesztést, a lelki problémákkal küzdő tanulók és a  

pedagógiai munka segítése érdekében a következő döntést hozza:  

 

1. Külsős szakember megbízásával heti időkeretet biztosít az önkormányzati iskolákban a 

pszichológusi teendők ellátására részarányos finanszírozási kötelezettséggel az új tanév 2010-

re eső 4 hónapjára. 

Az ehhez szükséges 760 000 Ft - 850 000,- Ft, plusz finanszírozási kötelezettséget a 

költségvetési tartalék terhére vállalja. 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy az iskolapszichológusi és a szakpszichológusi teendők ellátása 

érdekében írjon ki pályázatot!  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:   2010. szeptember 1. 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

245/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

kezdeményezze a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának a 

„Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok” c. TÁMOP – 5.2.5.A-10/1 

pályázaton való indulását és sikeres pályázat esetén ezzel biztosítva a pszichológiai 

megsegítésre szoruló önkormányzati iskolások és szüleik ellátásához a költségvetési 

fedezetet. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal, pályázat beadásának határideje: 2010. augusztus 1-től 2010. szeptember 

10. 

 

 

34.  Előterjesztés állásfoglalás kéréséről a ArtStar TV koncepció EuroArt Közgyűlése 

elé terjesztése ügyében 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2087   Száma: 10.06.10/34/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 21:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 70.59 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 70.59 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   29.41 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

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

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Benkovits György Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Szegő András Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

253/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. az ArtStar TV-nek az EuroArt keretében való létrehozása ügyében nem tud 

támogatást nyújtani, és nem kíván részt venni a projekt előkészítésében és 

megvalósításában; 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak értelmében 

tájékoztassa Szolnok Megyei Jogú Város Alpolgármesterét.  

 

Felelős:      Polgármester 

Határidő:   azonnal 

 

 

35.  Előterjesztés az Európai Mobilitási Héthez Európai Autómentes Naphoz való 

csatlakozásról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2088   Száma: 10.06.10/35/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 21:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 70.59 

Nem 0 0.00 0.00 
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Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 70.59 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   29.41 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Benkovits György Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Szegő András Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

246/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete úgy dönt, 

1. hogy csatlakozik az Európai Mobilitási Héthez és megszervezi Szentendrén az Európai 

Autómentes Napot 2010. szeptember 22-én;  

2. felkéri a Polgármestert, hogy az Európai Mobilitási Héthez - Autómentes Naphoz való 

csatlakozáshoz szükséges, a határozat mellékletét képező Európai Kartát írja alá; 

3. felkéri a Városüzemeltetési Környezet- Műemlékvédelmi Bizottságot, hogy a 

lebonyolításhoz szükséges összeget, a Környezetvédelmi Alap 2009. évi 

maradványösszegének terhére 400.000 Ft –ot, valamint a parkoláskiesésből származó 

összeget biztosítsa; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium által 

meghirdetett a programhoz kapcsolódó  rajz- és fotópályázatot az internet útján tegye közzé. 

 

 

Felelős:  Polgármester, Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság 

Elnöke 

Határidő:  1., 2., 4. pont: 2010. november 31. 

     3. pont: 2010. szeptemberi bizottsági ülés 
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36.  Előterjesztés az MB Travel Service kezdeményezéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót Hidegkuti Gergely 

képviselőnek. 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi 

Bizottság javaslatát ismerteti: a határozati javaslat 1. pont b) alpontjában a Duna korzó 

gátjának rekonstrukciója esetére kikötött, 30 napon belüli kikötőhely eltávolítási kötelezettség 

helyett, a kikötő létesítőjét inkább az építkezésnek megfelelően a kikötő áthelyezésére 

kötelezzék. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a „lehetőség szerint a Dunakorzó gátépítés idejére” elfogadható 

javaslat. 

 

Dicső Zoltán képviselő: véleménye szerint vízi közlekedésre lenne szükség, nem tudja, hogy 

a vízitaxi megoldás jelentene-e problémára? 

 

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

határozati javaslatot a módosítással együtt. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2089   Száma: 10.06.10/36/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 21:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 70.59 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 70.59 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   29.41 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 
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Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Benkovits György Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Szegő András Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

247/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 9. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva  

1. Szentendre Város Önkormányzata nevében elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy MB 

Travel Service a Szentendre, belterület 1788 hrsz-ú töltés, természetben a Duna 

korzón címen található Szentendre Város Önkormányzata tulajdonában álló 

ingatlanhoz csatlakozva utasszállító hajók részére létesítendő úszóműves kikötőhelyet 

létesítsen a Szentendrei Duna jobb partján a 9+800 fkm szelvényben, az alábbi 

kikötésekkel: 

a. a megvalósuló kikötőhelynél nem állhat állandó jelleggel hajó, és azon nem 

folytatható kereskedelmi tevékenység; 

b. a Duna korzó gátjának rekonstrukciója esetén köteles a kikötő létesítője az 

építkezésnek megfelelően a kikötő áthelyezésére és ezzel kapcsolatosan 

semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel. 

2. az elvi tulajdonosi hozzájárulás építési vagy egyéb engedélyhez kötött munka 

végzésére nem jogosít, és az egyéb kötelezően előírt szakhatósági engedélyek, és 

hozzájárulások beszerzés alól nem mentesít. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

37.  Előterjesztés állásfoglalás kéréséről a Közép-Európai Önkormányzati és 

Területfejlesztési Szövetséghez való csatlakozás kérdésében 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2090   Száma: 10.06.10/37/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 21:47  
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Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 41.67 29.41 

Nem 1 8.33 5.88 

Tartózkodik 6 50.00 35.30 

Szavazott 12 100.00 70.59 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   29.41 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Szegő András Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

    

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

248/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván 

csatlakozni a Közép-Európai Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetséghez.   

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A Képviselő-testület 21.47 órától 21.57 óráig zárt ülésen folytatja a tanácskozást, melyről 

külön jegyzőkönyv készül.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: 21.58 órakor a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők 

száma 11 fő.  

 

 

41.  Interpelláció 

  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felolvassa Fülöp Zsolt képviselő által feltett kérdéseket a 

2006. évben felújított Barcsay Jenő Általános Iskolával kapcsolatban és dr. Dóka Zsolt 

jogtanácsos által előkészített válaszokat: 

 

1. Mikor és hogyan kívánja a beázást megszüntetni az önkormányzat? 

2. Mikor javítja a kivitelező a tetőt? 

3. Van-e olyan műszaki megoldás, ami megoldja a tető beázását? 

4. Ki állja ennek költségeit? 

5. Tette az önkormányzat jogi lépéseket a beruházás kapcsán? 

  

Válasz Fülöp Zsolt Képviselő Úrnak a Barcsay Jenő Általános Iskola beázásával 

kapcsolatos interpellációjára 

 

1. Mikor és hogyan kívánja az önkormányzat a beázást megszüntetni? 

 

Tervezővel-bonyolítóval-kivitelezővel-beruházási irodával helyszíni bejáráson 

feltárni/megállapítani a hiba okát –esetleg összefüggéseiben is megvizsgálni-, majd ezen 

információk birtokában a javítás módját, időpontját Progress-B’90 Zrt.-el felsővezetői 

szinten tisztázni. 

 

2. Mikor javítja a kivitelező a tetőt? 

Javításra a nyári szünetet javasolom az intézménnyel előre egyeztetett időpontban, a 

javítási technológia elfogadását követően. 

 

3. Van-e olyan műszaki megoldás, amely megoldja a tető beázását? 

Véleményem szerint műszakilag megoldható a hiba elhárítása, csak a javítás módszerét 

kell előre egyértelműsíteni, a résztvevőkkel elfogadtatni. 

 

4. Ki állja ennek a költségeit? 

A Progress-B’90 Zrt.-vel kell elvégeztetni a javítási munkálatokat, megszüntetni a beázást. 

 

5. Tette-e az önkormányzat jogi lépéseket a beruházás kapcsán? 

Írásbeli szavatossági igénybejelentés.  

 

A kérdésekre a válaszok a kivitelezővel egyeztetve kerültek összeállításra.    

 

Szentendre, 2010. június 10. 

 

dr. Dóka Zsolt  

jogtanácsos 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi dr. Dóka Zsolt jogtanácsost, kívánja-e kiegészíteni az 

általa elmondottakat?  

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos: válaszában elmondja, nem kívánja kiegészíteni az 

elhangzottakat. 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése Fülöp Zsolt képviselőhöz, van-e további kérdése? 

 

Fülöp Zsolt képviselő: véleménye szerint végleges megoldást kell találni, mert az elektromos 

hálózatnak egy része ázik. Van olyan kapcsolószekrény, amelyen végig csöpög a víz. A 

beruházás befejezése után már rögtön jelentkeztek a problémák, amit akkor is javított a cég. 

Célszerűnek tartaná megjavíttatni a hibákat más cégekkel és a költségeket ráterhelni a 

kivitelezőre. A válaszokat nem tudja elfogadni, mert ez már megtörtént. Elmondja, hogy 

annak idején is az a cég kapta meg a munkát, aki a legkevesebb pénzért vállalta. A munka 

teljesítésével gondok voltak és többször megfenyegette a cég az önkormányzatot, hogy 

levonul és a munkát nem végzi el. Véleménye szerint nem kellene elkövetni újból ugyanezt a 

hibát a SZEI beruházásánál. Árajánlat megkérését javasol más cégektől, akik a hibákat 

elhárítanák. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felkéri dr. Dóka Zsolt jogtanácsost, hogy válaszoljon Fülöp 

Zsolt képviselőnek. 

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos: a szolgáltatás jellegéből adódóan, csak javítást tud kérni az 

önkormányzat. A szavatossági igény érvényesítési határidő előtt jelezte az önkormányzat a 

szavatossági problémákat, ezáltal egy folyamatos igény érvényesítés, ameddig a hiba teljes 

kijavításra nem kerül. Kártérítési per indítható a cég ellen, ha lehetőség van olyan hibák 

igazolására, amivel valamilyen nevesíthető dolog, mint egy rendezvény elmaradt, vagy olyan 

szerkezeti károkat okoz. Amíg a cég ingyenesen végzi a garanciális javítást, addig nehéz 

helyzetben van az önkormányzat, amikor esetleg szavatossági igénybejelentés és bejárás is és 

kommunikáción kívül mást is szeretne az önkormányzat. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a szavazást, mivel Fülöp Zsolt képviselő nem fogadta el 

a kérdéseire adott válaszokat. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2111   Száma: 10.06.10/41/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 10 22:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 6 54.55 35.30 

Nem 1 9.09 5.88 

Tartózkodik 4 36.36 23.53 

Szavazott 11 100.00 64.71 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   35.29 
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Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Szegő András Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

     

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

interpellációjára adott válaszokat. Azért kéri Kiss Károly képviselőt, hogy a Jogi, Igazgatási 

és Ügyrendi Bizottság vizsgálja meg a Barcsay Jenő Általános Iskolával kapcsolatos 

problémákat. 

 

 

42.  Egyebek 

  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: elmondja, hogy kapott egy cd-t, amin fotók vannak a Vasúti 

Villasoron otthagyott építési törmelékekről. Környezetvédelmi Munkacsoport megnézte, 

megvizsgálta és az engedélyezett feltöltésnél kommunális hulladék is szerepelt a feltöltésre 

váró építési törmelék között. A cd-t átadja dr. Molnár Ildikó jegyzőnek. 

 

Tolonics Gyula képviselő: e-mailt olvas fel, amit ő kapott. Az e-mail köszönetnyilvánításról 

szól. Szentendre Város Önkormányzatát dicsérik az árvízvédelmi munkák során tanúsított 

helytállásáért.  

Köszönetét fejezi ki a Tűzoltóságnak, alpolgármesternek, képviselőknek és mindenkinek aki 

ebben a munkában részt vett. 

 

Kiss Károly képviselő: tapasztalatai szerint a virágültetés le van maradva és a sövények 

nincsenek lenyírva, ami miatt katasztrofálisan néz ki a város. 

 

Trenka István képviselő: a Bükkös-patak jelenlegi állapotára hívja fel a figyelmet, elmondja, 

hogy a sok hordalék akadályozza a patak szabad folyását. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: mikrofonon kívül elmondja, hogy a vismaior pályázat 

keretében lesz elvégezve a feladat. 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a figyelmet és a hivatal dolgozóinak az árvíznél 

végzett munkáját. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén 22.08 órakor az ülést bezárja.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

polgármester címzetes főjegyző 

 

 


