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Szám: 18/2010. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2010. június 24-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI üléséről 

 

 

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

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

Kiss Károly, Magyar Judit, dr. Pázmány Annamária, Radványi 

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

Zakar Ágnes 

 

Távol levő képviselők:   Hidegkuti Gergely, Horváth Győző és Szalay Fruzsina 

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 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 17.22-kor az ülést megnyitja és megállapítja, hogy 14 fővel 

határozatképes.  

Ismerteti a két sürgősségi indítványt:  

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

támogatás igénylésére; 

- Szentendre, Kálvária u. 57., Kálvária u. 61. és a Radnóti Miklós u. 2. sz. alatti 

Társasházakról az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) tárgyában. 

 

Zakar Ágnes képviselő: tudomása szerint a vis maior igényt már beadták. Ha most 

módosítják, akkor mikor lehet kezdeni a munkákat? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: amikor bejelentik az igényt, akkor egy becsült költség 

szerepel. Utána szakértőt kell hívni, aki megállapítja a tényleges költséget, ami alapján 

módosítanak. Most ez történik. Az árvíznél még csak a becsült költség alapján történt a 

bejelentés. A munkák kezdése a közbeszerzési eljárást követően történik, vagy saját 

kockázatra kezdhetik el, amíg a pályázati pénz megérkezik. Próbálják gyorsítani az 

eseményeket, de a mostani időjárásban nem is lehetne dolgozni.  

 

Zakar Ágnes képviselő: mikor bírálják el? 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: erre nem tud válaszolni. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, 

szavazásra bocsátja a védekezésre, illetve károk helyreállítási kiadásaira a 2010. évre 

vonatkozó vis maior támogatás igénylésére vonatkozó sürgősségi indítvány napirendre 

vételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2136   Száma: 10.06.24/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 24 17:24  

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: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Szentendre, Kálvária u. 57., Kálvária u. 

61. és a Radnóti Miklós u. 2. sz. alatti társasházakról az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) 

tárgyában készített sürgősségi indítvány elfogadását.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 2137   Száma: 10.06.24/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 24 17:25  

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: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja egyben a napirend elfogadását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2138   Száma: 10.06.24/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 24 17:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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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: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

 

 

 

N A P I R E N D  

 

1.  Sürgősségi indítvány védekezésre, illetve károk 

helyreállítási kiadásaira a 2010. évre vonatkozó vis maior 

támogatás igénylésére 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

2.  Sürgősségi indítvány a Szentendre, Kálvária u. 57., 

Kálvária u. 61. és a Radnóti Miklós u. 2. sz. alatti 

Társasházakról az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) 

tárgyában 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

3.  Előterjesztés a KMOP-4.3.2-2008-0004 azonosítójú, „Emelt 

szintű járóbeteg-szakellátó központ kialakítása 

Szentendrén” című pályázat ügyében 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester  

 

4.  Előterjesztés az uszoda működtetés részletes szakmai 

anyagáról 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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5.  
Előterjesztés szentendrei 1245/12/A/6 hrsz. alatti ingatlan 

térítésmentes önkormányzati igényének fenntartásáról 

 

Az Ötv. 12. § (4.) bekezdés b) pontja  

alapján zárt ülés rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

6.  Előterjesztés Budakalász településrendezési tervének 

véleményezéséről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

7.  
Tájékoztató Szentendre-Szigetmonostor Dunahíd 

környezetvédelmi Előzetes vizsgálati dokumentációjáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

8.  Tájékoztató Környezetvédelmi Program felülvizsgálatáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

9.  Tájékoztató Local Agenda 21-ről dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

10.  Egyebek 

 

 

 

 

 

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

évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

Radványi G. Levente képviselő: kérdése, hogy a III. határozati javaslatban szereplő 

„útkárok” szerepel-e a vis maior kiírásban?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a Pályázati referenset, hogy nézzen utána.  

 

dr. Weszner Judit pályázati referens: ez a pályázati kiírás címe, tehát megfelel.  

 

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

határozati javaslatokat. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2139   Száma: 10.06.24/1/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 24 17:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 76.92 58.82 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 3 23.08 17.65 

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 - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Trenka István Tart. - 

Benkovits György Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

254/2010. (VI. 24.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

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

A káresemény megnevezése: „Szentendrei 2010. évi májusi rendkívüli időjárás, 

eső, vihar, viharos erejű szél okozta károk miatti védekezési és helyreállítási 

munkálatok” 

A beruházás megvalósulási helye: Szentendre  

2. a viharkár kapcsán keletkezett becsült összköltséget, 13 252 519 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, 5 275 756,- Ft-ot  a kötvénykibocsátásból 

származó bevétel terhére, 

8. felhatalmazza a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottságot és a 

Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottságot 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 

255/2010. (VI. 24.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

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

 

   A káresemény megnevezése:  

                        „Szentendrei 2010. évi májusi bel- és árvízi védekezési és helyreállítási 

munkálatok” 

               A beruházás megvalósulási helye: Szentendre 

2. az esőzés okozta bel- és árvízkár  kapcsán keletkezett becsült összköltséget, 87 

634 691,- 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.  
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6. nyilatkozik arról, hogy az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / 

nem igényelt. 
7. biztosítja a saját forrás összegét, 26 724 470,- Ft-ot a kötvénykibocsátásból származó 

bevétel terhére, 

8. felhatalmazza a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottságot és a 

Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottságot 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 

256/2010. (VI. 24.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

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

 

          A káresemény megnevezése: 2010. májusi útkárok 

   A beruházás megvalósulási helye: Szentendre 

  

2. az áradás, vihar kapcsán keletkezett becsült összköltséget, 139 975 333,- 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, 56 104 962,- Ft-ot a kötvénykibocsátásból 

származó bevétel terhére, 

8. felhatalmazza a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottságot és a 

Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottságot együttes döntési 
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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 

257/2010. (VI. 24.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

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

 

 A káresemény megnevezése: Szentendre, Dunai árhullám miatti helyreállítási 

munkálatok  

 

A beruházás megvalósulási helye: Szentendre,  

       A káresemény becsült forrásösszetétele a bejelentés napján (2010. június 

18.): 

 

 

Megnevezés 
2010. 

év 
% 

Saját forrás 2 735 000,- Ft 40 

Biztosító kártérítése 0,- Ft   0 

Egyéb forrás 0,- Ft   0 

Vis maior igény 4 102 500,- Ft 60 

Források összesen 
       6 837 500,- Ft 100 

 

2. az áradás kapcsán keletkezett becsült összköltséget, 6 837 500,- Ft-ot nem tudja / 

részben tudja biztosítani.  
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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, 2 735 000,- Ft-ot a kötvénykibocsátásból 

származó bevétel terhére, 

8. felhatalmazza a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottságot és a 

Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottságot 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 

 

 

2. Sürgősségi indítvány a Szentendre, Kálvária u. 57., Kálvária u. 61. és a Radnóti 

Miklós u. 2. sz. alatti Társasházakról az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) 

tárgyában 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a képviselőket, hogy az „A” változatot támogassák.  

 

Kiss Károly képviselő: szintén azt kéri a képviselő-társaitól, hogy a határozati javaslat „A” 

változatot támogassák.  

 

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

javaslatok „A” változatait. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2140   Száma: 10.06.24/2/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 24 17:27  

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: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

258/2010. (VI. 24.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

1. hozzájárul, hogy az Önkormányzat a 2000 Szentendre, Kálvária u. 57. szám alatti 

társasházzal az együttműködési megállapodást megkösse, valamint annak alapján a 

jóváhagyott támogatási összeget (612.730,- Ft ) a Társasház részére átutalja, 

2. az időközben történt ÁFA emelésből adódó többletköltséget, melynek összege 61.273,- 

Ft önkormányzati támogatásként biztosítja a kötvénykibocsátásból származó bevétel 

terhére, 

3. felkéri a Polgármestert, hogy az átutalásról intézkedjék,  

4. felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás megkötésére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

259/2010. (VI. 24.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

1. hozzájárul, hogy az Önkormányzat a 2000 Szentendre, Kálvária u. 61. szám alatti 

társasházzal az együttműködési megállapodást megkösse, valamint annak alapján a 

jóváhagyott támogatási összeget (612.730,- Ft ) a Társasház részére átutalja; 

2.  az időközben történt ÁFA emelésből adódó többletköltséget, melynek összege 61.273,- 

Ft. önkormányzati támogatásként biztosítja a kötvénykibocsátásból származó bevétel 

terhére; 

3.  felkéri a Polgármestert, hogy az átutalásról intézkedjék;  

4.  felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás megkötésére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

260/2010. (VI. 24.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

1. hozzájárul, hogy az Önkormányzat a 2000 Szentendre, Radnóti Miklós u. 2. szám 

alatti társasházzal az együttműködési megállapodást megkösse, valamint annak 

alapján a jóváhagyott támogatási összeget (537.822,- Ft ) a Társasház részére átutalja, 

2. az időközben történt ÁFA emelésből adódó többletköltséget, melynek összege 

53.782,- Ft. önkormányzati támogatásként biztosítja a kötvénykibocsátásból származó 

bevétel terhére; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy az átutalásról intézkedjék;  

4. felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás megkötésére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

3.  Előterjesztés KMOP-4.3.2-2008-0004 azonosítójú, „Emelt szintű járóbeteg-szakellátó 

központ kialakítása Szentendrén” című pályázat, valamint az ún. „Ovi-suli” 

projekthez kapcsolódó döntés meghozatala ügyében 

     Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Simon Péter úr.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy 7 pályázat érkezett be, amelyből mindössze 1 

érvényes volt. A határozati javaslatokról külön fog szavaztatni, mert az első kettő vonatkozik 

a SZEI-re, a harmadik pedig az „Ovi-suli” projekthez. 

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2141   Száma: 10.06.24/3/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 24 17:30  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85.71 70.59 

Nem 0 0.00 0.00 

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: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

 

 

 

 

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

261/2010. (VI. 24.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. elfogadja KMOP-4.3.2-2008-0004 azonosítójú projekt kapcsán a PRO Szentendre Kft-

vel kötendő megbízási szerződés  (menedzselés díjai) 1. sz. módosítását a határozat 

melléklete szerinti tartalommal és felkéri a Polgármestert a szerződés megkötésére, és 

az egyéb jognyilatkozatok megtételére, 

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

projekt Támogatási Szerződésének módosítását. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 
 

 
   MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

    (menedzselés díjai) 
1. sz. módosítás 

 
 

 

amely létrejött 

egyrészről  

 

 

a Szentendre Város Önkormányzata 

Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

Képviseli: Dr. Dietz Ferenc polgármester 

Adószám: 15395364-2-13 

mint megbízó – a továbbiakban Megbízó –, 

 

másrészről  

 

 

a Pro Szentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság  

Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

Képviseli: Bornemisza Miklós ügyvezető 

Adószám: 14121559-2-13 

mint megbízott – a továbbiakban Megbízott – 

 

között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 

 

 

Megbízó és Megbízott között (a továbbiakban együtt: Felek) a közöttük fennálló, 2010. február 23-

án megkötött Megbízási szerződést (menedzselés díjai) I. pontját közös megegyezéssel, a 

korábbi szövegrész törlése mellett, az alábbiak szerint módosítják (félkövér betűvel szedve a 

változó szövegrész).  
 



 15 

 

 
Korábbi szövegrész: 

 

I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK: 

 

Megbízó a(z) 57/2008 (I.22.) Kt.sz. és a 49/2010. (II.11.) Kt. sz. testületi határozatban, valamint a 

2009. március 27-én aláírt Támogatási Szerződésben megfogalmazott (megvalósítási időszak 

kezdő időpontja: 2009. február 12.) A kistérségi járó beteg szakellátás fejlesztése a Közép-

magyarországi régióban projekt ügyében ezennel megbízza Megbízottat az alábbi feladatok 

végrehajtására: 

 

 

 

 

Módosított szövegrész: 

 
I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK: 

 
Megbízó a(z) 57/2008 (I.22.) Kt.sz., a 49/2010. (II.11.) Kt. sz.  és a      /2010. (VI.24.) Kt. sz. 

testületi határozatban,valamint a 2009. március 27-én aláírt Támogatási Szerződésben 

megfogalmazott (megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2009. február 12.) A kistérségi járó 

beteg szakellátás fejlesztése a Közép-magyarországi régióban, KMOP-4.3.2-2008-0004 

azonosítójú, „Emelt szintű járóbeteg-szakellátó központ kialakítása Szentendrén” című 

projekt ügyében ezennel megbízza Megbízottat az alábbi feladatok végrehajtására: 

 

 

 

A szerződés egyéb pontjai változatlan formában érvényben maradnak. 

 

 

 

Szentendre, 2010. június 
 

 

 

 
 

Pro Szentendre Kft. 

Megbízott 

Szentendre Város Önkormányzata 

Megbízó 

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2142   Száma: 10.06.24/3/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 24 17:30  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85.71 70.59 

Nem 0 0.00 0.00 

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: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

262/2010. (VI. 24.) Kt. sz. határozata: 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. A „Szentendrei emelt szintű járóbeteg-szakellátó központ kialakítása” programmal 

kapcsolatos FIDIC (Piros könyv) szerződéses feltételek szerinti kivitelezési 

feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 

CXXIX. törvény 92/A. § szerint eredménytelenné nyilvánítja, mert több ajánlatot 

nyújtottak be, de a benyújtott ajánlatok között csak egyetlen érvényes ajánlat van, az 

ÉPKAR Zrt. (1112 Budapest, Németvölgyi út 146.) ajánlattevő ajánlata; a benyújtott 

többi ajánlat érvénytelen a határozat melléklete szerinti indokolás szerint 

2. az eredménytelen közbeszerzési eljárásra, és emiatt a pályázati projekt 

megvalósítására rendelkezésre álló rövid időtartamra tekintettel a közbeszerzésekről 

szóló 2003. évi CXXIX. törvény 125. § (2) bekezdés c) pontja alapján – NFÜ 

jóváhagyása esetén - hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít az 1. 

pont szerinti beszerzési igény kielégítésére változatlan feltételekkel, melyben az 
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eredménytelen közösségi nyílt közbeszerzési eljárás valamennyi ajánlattevőjét felkéri 

ajánlattételre 

3. felkéri a PRO Szentendre Kft-t a közbeszerzési eljárás adminisztrációjának 

megszervezésére a részére korábban az adott feladatra rendelkezésre bocsátott 

pénzügyi eszközökből; a Közbeszerzési Munkacsoportot az eljárás lebonyolítására; az 

eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület hozza meg. 
 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Zakar Ágnes képviselő: ügyrendben kéri, hogy a III. számú határozati javaslatot röviden 

ismertessék, mivel most kapták kézhez az anyagot.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: az ovi-suli beruházás megkezdése után olyan munkálatok merültek 

fel, amelyek elvégzése nélkül a projekt nem folytatható. Ilyen az elektromos vezetékek – 

falmegbontás utáni – helyreállítása a GESZ által. Erre nem tartja célszerűnek közbeszerzés 

kiírását, viszont a munka elvégzése nélkül a munka nem fejezhető be határidőben. A kiosztott 

táblázatban le van vezetve minden egyes munkálatnak az összetétele és a költsége is.  

 

Zakar Ágnes képviselő: jól érti, hogy a munkálatok folyamatosak, és a határidőt tudják 

tartani?  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: amennyiben a GESZ szakemberei végzik a munkákat, akkor az 

ütemezésbe beépíthető és nem okoz határidő csúszást.  

 

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

 

Puhl Márta Közgazdasági és Vagyon Iroda vezetője: szeretné ha a III. határozati javaslat 1. 

pontját módosítanák úgy, hogy a „2010. évi költségvetésben a mobil óvodára betervezett 

előirányzat megtakarítás terhére” szerepeljen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni az észrevételt, a javaslatot befogadja. Egyéb 

kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2143   Száma: 10.06.24/3/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 24 17:33  

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 
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Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   17.65 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor 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 - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

263/2010. (VI. 24.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. az óvodák felújításával kapcsolatos, a határozat mellékletét képező kivitelezési 

munkák megrendelésére felkéri a Gazdasági Ellátó Szervezetet, melyre a pénzügyi 

fedezetet a 2010. évi költségvetésben a mobil óvodára betervezett összegben 

keletkezett megtakarítás terhére a Gazdasági Ellátó Szervezetnek átadott pénzeszköz 

formájában biztosítja   

2. A Képviselő-testület 2010. szeptemberi üléséig felmerülő közbeszerzési eljárások 

megindításáról és ezen időszak alatt lezajló közbeszerzési eljárások lezárásáról a 

Közbeszerzési Bizottság dönt, kivéve a „Szentendrei emelt szintű járóbeteg-szakellátó 

központ kialakítása” programmal kapcsolatos FIDIC (Piros könyv) szerződéses 

feltételek szerinti kivitelezési feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárást lezáró 

döntést.  

 

Felelős:  1. pont: a Gazdasági Ellátó Szervezet Vezetője 

 2. pont: Polgármester  

Határidő:  azonnal 

 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.    
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4.   Előterjesztés a Szentendrei Uszoda és Szabadidőközpont költségcsökkentéséről, 

valamint finanszírozásáról 

      Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előterjesztésből látható, hogy milyen intézkedéseket 

hoztak az uszoda költségeinek megtakarítására.  

 

Kun Csaba alpolgármester: folyamatos egyeztetéseket folytat az FB-vel, ez alapján az 

Ügyvezető úr javaslatát megtárgyalták és egyhangúlag támogatták. A megszorító 

intézkedések egy része arról szól, hogy a különböző szolgáltatási szerződések tartalma és 

összege módosul úgy, hogy ne veszélyeztessék az uszoda biztonságos működését. Ezekre a 

költségtakarékossági intézkedésekre azért kellett sor kerüljön, mert a Képviselő-testület nem 

tudta támogatni az Ügyvezető Úr által beterjesztett 28 MFt-os költségigényt. 27 MFt van az 

Uszoda a Szentendreieké programban arra, hogy minden szentendrei egyszer ingyen igénybe 

vehesse az uszodát, amely költségnek rendszeresen meg kell hogy jelenjen a bevételei között, 

így ezt tőkejuttatásként egy megfelelő ütemben kéri az Uszoda Ügyvezetője. Ezzel az FB is 

egyet értett, és ez azt jelenti, hogy újabb forrást nem kell a testületnek biztosítani a 

biztonságos működéshez, viszont ez az összeg kell ahhoz, hogy az üzleti terv megvalósítható 

legyen.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kifogásolja, hogy az ülés előtt pár órával tették fel az anyagot az 

internetre, ezért kevés volt az idő az anyag áttanulmányozására. Az anyag alapján az derül ki, 

hogy magát a programot a szentendreiek nem veszik annyian igénybe, mint szeretnék, ezért 

azt át kellene írni támogatásra. Az előző ülésen arról is tárgyaltak már, hogy nem csak a 

pillanatnyi likvidhelyzetet kell megoldani, hanem felvetődött az is, hogy az uszoda hosszabb 

távú működtetése hogyan valósítható meg, és hogy az Önkormányzat folyamatosan milyen 

kötelezettséget vállal. Folyamatosan javulnak a pénzügyi kondíciók, de még mindig nem 

tartanak ott, hogy az Uszoda működőképes, és megáll a saját lábán lízing és tőketartozás 

nélkül. Hiányolja a hosszú távú üzemeltetési költségeket. Javasolja, hogy a szeptemberi 

testületi ülésre készüljön erről előterjesztés, hogy legalább a következő testületet tájékoztatni 

tudják az Uszoda helyzetéről.  

 

Kun Csaba alpolgármester: az”Uszoda a szentendreieké” program több tételből áll: az iskolai 

úszásoktatás, a gyógyúszás, a vízilabda és az uszássport támogatása és az egészségnapok 

támogatása megvalósul, egyedül a 27 MFt-ot támogatással van gond. Tudomásul kell venni 

azt is, hogy a lakosság többsége idős ember, aki nem jár uszodába. Ezért került a testület elé 

az előterjesztés, hogy tőkejuttatásként kaphassa meg az Uszoda az összeget. Egyetért azzal, 

hogy szeptemberre hozzák a testület elé a 2010-re vonatkozó üzemeltetési tervet.  

 

Szegő András képviselő: a 27 MFt-os tőkeemelést nem támogatja, nem önkormányzati 

feladatra költik a pénzt. A megtakarítások 15. tételét – építményadó-mentesség kérése 3,3 

MFt – nem fogadja el, mert ez az önkormányzat szempontjából szintén támogatásnak 

minősül.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: ezt a tételt nem is fogadhatják el, nem is része a határozati 

javaslatnak, ez csak egy felsorolás.  

 

Zakar Ágnes képviselő: beszámol az uszodában tett látogatásáról. Tapasztalata szerint nő a 

vendégszám, jó a reklám. Véleménye szerint örülni kell annak, hogy ilyen uszodája van a 

városnak. Megköszöni az árvízkárosult gyerekeknek biztosított sportolási lehetőséget. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdése, hogy az uszoda üzemeltetésére a pályázat kiírása megtörtént-

e? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az Ügyvezető Úrnak. 

 

Bacsa Csaba mb. ügyvezető: ma kezdték az egyeztetést, előkészítettek egy anyagot és 

hamarosan elindítják a pályázatot.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: szerinte ez az anyag is a testület elé kerülhetne a szeptemberi ülésre.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az ügyvezetőre ruházták a pályázat kiírásának feladatát, 

várják az üzemeltetőt.  

 

Radványi G. Levente képviselő: szerinte a leglényegesebb feladat a ház komplett 

működtetése. Döntöttek arról, hogy a szeptemberi ülésre visszahozzák a támogatás tételes 

kimutatását. A pályázat keretfeltételeiről még nem döntöttek, pedig az is fontos, hogy mire 

lehet pályázni, milyen támogatásokat fog nyújtani az Önkormányzat. Szerinte a testületnek 

kell dönteni a szeptemberi ülésen, hogy a ház pénzügyi vonatkozásban hogyan működtethető 

tovább, valamint azt is meg kell vizsgálni, hogy középtávon hogyan működtethető. Az 

uszodára szükség van, de tudomásul kell venni, hogy a ház maga nem csak az uszodát jelenti.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, hogy az elhangzottakat módosító javaslatnak 

tekintsék?  

 

Radványi G. Levente képviselő: igen. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nagyon sok idő elmegy, ha szeptemberig várnak.  

 

Zakar Ágnes képviselő: reagál Radványi képviselő úrnak. Elmondja, hogy az Ügyvezető úr 

működése alatt jelentősen nőtt a vendégszám, ezért igenis örülni kell, még ha részleges 

eredményről is van szó. A gyerekek úszhatnak, vízilabdázhatnak és még sok mindennek lehet 

örülni.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: megfontolandónak tartja Radványi képviselő úr által mondottakat, 

mert nagyon fontos egy pályázat benyújtásakor, hogy az önkormányzat mennyi támogatást 

tud nyújtani az üzemeltetéshez.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: azért mondta hogy hozzák vissza az előterjesztést, hogy a 

testületé legyen a döntés joga. Már nála jelentkeztek üzemeltetésre, de nehezményezi, hogy 

Ügyvezető Úr még nem írta ki a pályázatot. Az „Uszoda a szentendreieké” programmal 

tudják az uszodát támogatni, több pénzt nem kívánnak adni a működtetéshez. Ezt sem 

támogatásként kapják, hanem a szentendreieknek adják, de természetesen ez az összeg 
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megjelenik az uszodánál. Ne a pályázati kiírást hozzák vissza a testület elé, hanem a 

pályázókat nézzék meg, hogy ki mit ajánl és mennyi összeget kér, erről döntsenek.  

 

Radványi G. Levente képviselő: érti az aggodalmat, de ebben az esetben a pályázó nem 

tudja, hogy mire pályázik.  

 

Szegő András képviselő: óva int attól, hogy úgy írjanak ki üzemeltetési pályázatot, hogy az 

új üzemeltető benyújtsa az igényét a működtetéshez. Elfogadhatatlannak tartja, hogy az 

üzemeltetéshez támogatást adjanak.  

 

Kun Csaba alpolgármester: egyetértve az előzőekben elhangzottakkal elmondja, hogy 

eredetileg 65 MFt volt a támogatás, ebből ha levonják a 27 MFt-ot, akkor 38 MFt marad, 

mely összeget 2011-ben is támogatásként tudják adni. Ez az összeg az iskolai úszásoktatás, a 

gyógyúszás, a vízilabda és úszássportágak támogatása, illetve az egészségnapok biztosítása. 

Ezt sem közvetlenül kapják, mert ez közvetett támogatás. Javasolja, hogy ilyen tartalommal 

kerüljön a pályázat kiírásra.  

 

Trenka István képviselő: nagy bátorságra vall az uszoda részére 2011-re ígéretet tenni a 

támogatásra, hiszen jövőre már nem ez a testület lesz. Szerinte a pályázatot olyan feltételekkel 

írják ki, amelyért ez a testület tud garanciát vállalni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy az összes nagy pályázatnál túlnyúlnak a saját 

költségvetési ciklusukon. A pályázatokról folyamatosan kell dönteni attól függetlenül, hogy 

lehet, hogy senki nem lesz jelent a következő testületben. Kéri Jegyző Asszonyt a 

módosítások megfogalmazására. 

 

Magyar Judit képviselő: elfogadva a 27 MFt határozati javaslatban leírt ütemezését kéri, 

hogy szerepeljen egy 3. pont: „amennyiben az Ügyvezető által leírt racionalizálási kísérletel 

nem hoznak akkora eredményt – mint amivel itt számolnak 20,9 MFt-ot – az Önkormányzat 

akkor sem vállal további pénzügyi támogatást az uszoda felé.” Elmondja, hogy a Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság szeptemberi ülésére tényadatokat tartalmazó előterjesztést kért, hogy 

láthassák mi történt valójában a tervezett elképzelésekkel.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden összegzi az eddig elhangzottakat. 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés zajlik, mely során egyeztetik az eddig elhangzott módosító 

javaslatokat.  

  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: diktálja a módosításokat: az első két pont változatlan marad, a 

3. pont: „a V8 Ügyvezetője által tervezett költségracionalizálási tervek megvalósulásától 

függetlenül az Önkormányzat 2010. évre több támogatást a V8 üzemeltetéséhez nem 

biztosít. 

4. felkéri a V8 Ügyvezetőjét, hogy a 2010. szeptemberi Képviselő-testületi ülésre 

készítsen középtávú tervet a V8 üzemeltetésére, mely tartalmazzon részletes 

kimutatást az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról, a V8 

középtávú működtetési elképzeléseiről. 

5. úgy dönt, hogy a V8 Ügyvezetője által előkészített, a V8 üzemeltetésére kiírandó 

közbeszerzési eljárás előkészítetten kerüljön a Képviselő-testület 2010. szeptemberi 



 22 

ülésére. Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 71/2010. 

(II.18.) Kt. határozat 11. pontját.” 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szegő András képviselő úr pontonkénti szavazást kért, ezért 

szavazásra bocsátja a határozati javaslat 1. pontját:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2144   Száma: 10.06.24/4/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 24 18:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 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: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor 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 - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Nem - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

 

 

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

 

#: 2145   Száma: 10.06.24/4/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 24 18:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 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: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor 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 - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szegő András Nem - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2146   Száma: 10.06.24/4/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 24 18:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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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: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

 

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2147   Száma: 10.06.24/4/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 24 18:13  

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 
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Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   23.53 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor 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 - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslat 5. pontját:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2148   Száma: 10.06.24/4/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 24 18:13  

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: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

264/2010. (VI. 24.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. a 72/2010. (II.18.) Kt. sz. határozatában az „Uszoda a Szentendreieké” Program keretében 

a szentendrei lakosok úszásának támogatására megítélt 27 millió Ft-ot tőkeemelés címén 

az uszoda rendelkezésére bocsátja a biztonságos működtetés fenntartása érdekében; 

2. a tőkeemelés 2010. december 15-én történhet meg, addig az Önkormányzat részletekben 

utalja át a pénzeszközt az alábbiak szerint: 

 2010. július 15-ig 4.000 E Ft-ot 

 2010. augusztus15-ig 4.000 E Ft-ot 

 2010. szeptember 15-ig 7.000 E Ft-ot 

 2010. október 15-ig 4.000 E Ft-ot 

 2010. november 15-ig 4.000 E Ft-ot 

 2010. december 15-ig 4.000 E Ft-ot. 

3. a V8 Ügyvezetője által tervezett költségracionalizálási tervek megvalósulásától 

függetlenül az Önkormányzat 2010. évre több támogatást a V8 üzemeltetéséhez nem 

biztosít. 

4. felkéri a V8 Ügyvezetőjét, hogy a 2010. szeptemberi Képviselő-testületi ülésre készítsen 

középtávú tervet a V8 üzemeltetésére, mely tartalmazzon részletes kimutatást az 

Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról, a V8 középtávú müködtetési 

elképzeléseiről. 

5. úgy dönt, hogy a V8 Ügyvezetője által előkészített, a V8 üzemeltetésére kiírandó 

közbeszerzési eljárás előkészítetten kerüljön a Képviselő-testület 2010. szeptemberi 
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ülésére. Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 71/2010. (II.18.) 

Kt. határozat 11. pontját. 

 

Felelős:  Ügyvezető  

Határidő:  1-3. folyamatos 

  4-5. Képviselő-testület 2010. szeptemberi ülése 

 

 

5. Előterjesztés szentendrei 1245/12/A/6. hrsz. alatti ingatlan térítésmentes 

önkormányzati igényének fenntartásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést.  

 

Kun Csaba alpolgármester: módosító javaslata, hogy a határozati javaslat 2. pontjába írják 

bele, hogy hatalmazzák fel a Polgármester urat a szerződés aláírására, hiszen 5 MFt-ig saját 

hatáskörben aláírhat és ez az összeg nem fogja azt meghaladni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a 2. pont kiegészül azzal, hogy „valamint a szerződés aláírására”. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2149   Száma: 10.06.24/5/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 24 18:15  

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: 

 

Benkovits György Igen - 
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Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

265/2010. (VI. 24.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete  

 

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

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

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

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

emelet 1. szám alatti ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adással kapcsolatos, 

2010. március 18-án kelt igényét – az MNV Zrt. tájékoztatása szerinti, 2010. április 22-ig 

fennálló 1.021.259 Ft. tőke és kamattartozás ismeretében - változatlanul fenntartja; 

 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jelen határozatában foglaltak alapján a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Pest Megyei Területi Irodáját az önkormányzati döntésről 

értesítse, valamint a szerződés aláírására. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2010. június 30.   

 

 

 

6. Előterjesztés  Budakalász településrendezési tervének véleményezéséről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a Főépítész Asszonynak. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: nincs kiegészítése. 
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Fülöp Zsolt képviselő: megjegyzi, hogy amennyiben most nem tartanának rendkívüli testületi 

ülést, akkor az előterjesztés legközelebb csak a szeptemberi ülésen kerülne a képviselők elé. 

Véleménye szerint érdemes lenne addig mindenképpen várni az anyaggal, mert 

Szentendrének is vannak területei a bányatavak mellett és próbáljanak meg tárgyalásokat 

folytatni esetleg közös fejlesztések tekintetében.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: többször próbálkozott Parlagi úrnál a közös fejlesztésekről 

tárgyalást kezdeményezni, de azt a választ kapta, hogy egyelőre nem kívánnak közös 

fejlesztésbe beszállni. A határidő 45 napos, ez szeptemberig nem tart ki.  

 

Szegő András képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a határozati javaslat 1. és 2. pontja nincs 

kifejezetten összhangban.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:értelemszerűen az egyik javaslat arról szól, hogy nincs 

észrevétel, a másik pedig arról, hogy amennyiben van, itt kerül megfogalmazásra. 

 

Radványi G. Levente képviselő: az anyag alapján az derül ki, hogy Budakalász a szentendrei 

területről is döntést hoz. A gáz átemelővel kapcsolatos kérdést tesz fel. Hiányolja, hogy nem 

szerepel az anyagban az a kitétel, ha az M0-s szakaszát kijelölik, akkor mi fog történni. Azt 

viszont szimpatikusnak tartja, hogy az anyag szerint a Lupa-szigeti úttól északra ipari 

tevékenységet nem terveznek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: esetleges megoldásnak nem tartja kizártnak, hogy az 

előterjesztést átruházzák a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság 

részére és ha július 20-a előtt összeülnek, akkor nem kell rendkívüli ülést tartani.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: bediktálja a módosított határozati javaslat szövegét: „Szentendre 

Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy átruházza Budakalász Város Településrendezési 

terveinek és Helyi Építési Szabályzatának véleményezését a Városüzemeltetési, Környezet- és 

Műemlékvédelmi Bizottságra és felkéri a bizottság elnökét, hogy a bizottság legkésőbb 2010. 

július 15-ig hozza meg a döntését.” 

 

 

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

határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2150   Száma: 10.06.24/6/0/A/KT 

Ideje: 2010 június 24 18:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 76.47 

Nem 1 7.14 5.88 
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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 - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Nem - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Horváth Győző SzEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

266/2010. (VI. 24.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy átruházza Budakalász Város 

Településrendezési terveinek és Helyi Építési Szabályzatának véleményezését a 

Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottságra és felkéri a bizottság elnökét, 

hogy a bizottság legkésőbb 2010. július 15-ig hozza meg a döntését. 

 

Felelős: VKMB elnöke 

Határidő: 2010.07.15. 

 

 

 

 

 

7.  Tájékoztató Szentendre-Szigetmonostor Dunahíd környezetvédelmi előzetes 

vizsgálati dokumentációjáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 
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Trenka István Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság képviseletében: kéri, hogy a Jogi, 

Igazgatási és Ügyrendi Bizottság észrevétele szerepeljen a tájékoztatóban.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: a tájékoztató a Képviselő-testület részére készült.  

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy a tájékoztató elfogadásáról nem kell szavazni.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: tájékoztat, hogy az anyag nem hivatalos 

véleményezés, a szakhatóságtól megkeresés még nem érkezett. Az anyag csak egy 

tájékoztató.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén megállapítja, hogy a 

tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul vette.  

 

 

 

8.  Tájékoztató Környezetvédelmi Program felülvizsgálatáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szintén tájékoztató jellegű, szeptemberben kerül 

megtárgyalásra. Kéri a képviselőket, hogy addig tanulmányozzák az abban foglaltakat. 

 

Radványi G. Levente képviselő: jelzi, hogy a tájékoztató a következő napirendi ponttal 

összefügg, ezért kérdezi, hogy készen van-e már a környezetvédelmi program? Döntöttek már 

róla? 

 

Sándorné Vincze Viktória környezetvédelmi referens: elmondja, hogy folyamatban van 

mindkét anyag elkészítése. 

 

Radványi G. Levente képviselő: az előterjesztés alapján számára úgy tűnik, hogy kész 

programról van szó.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén megállapítja, hogy a 

tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul vette.  

 

 

 

9.  Tájékoztató Local Agenda 21-ről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. Kérdés, észrevétel nem lévén megállapítja, 

hogy a tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul vette.  
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10.  Egyebek 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: beszámol arról, hogy az árvízkárosultak részére gyűjtött 

adományt elszállították Szendrőre, ahol nagy örömet okoztak a bútorokkal, tisztítószerekkel, 

élelmiszerekkel, könyvekkel. Augusztus 29-én Érdi Tamás zongoraművész koncertet ad 

Szentendrén, amelynek bevételét szintén felajánlják az árvízkárosultak javára. Ahhoz az 

akcióhoz, hogy ajánlják fel az augusztus 20-i tüzijáték költségét jótékonysági célra nem tud a 

város csatlakozni, miután nincs betervezve ilyen program.  

Meghívást tolmácsol a Skanzenbe, ahol új tájegységet nyitnak meg, az Ivan danra, valamint 

Benkovits György kiállítására. 

 

Tolonics Gyula képviselő: csak egy szót mond: szúnyog. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy az elmúlt héten 3 napon keresztül volt 

szúnyoggyérítés. Ennek költsége 1 alkalomra 4 MFt. Folyamatosan fognak gyéríteni. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a Kálvária út bizonyos szakaszán 

elektromos föld alatti vezetékfektetés miatt 1 hete nem lehet a járdán közlekedni. Nem 

választottak le még az útból sem. Kéri pótolják a hiányosságot illetve a következő 

munkálatoknál figyeljenek oda, hogy a gyalogosok részére biztonságos sávot jelöljenek ki.  

Szeretne a városmarketing stratégiával kapcsolatos szerződésekbe betekinteni illetve szeretné 

látni a költségkimutatását is.  

 

Trenka István képviselő: a Szendrőnek átadott adománylevélen nem érti az ottani 

polgármester aláírását.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: lemaradt a levélről az a szó, hogy „átvettem”. 

 

Trenka István képviselő: nagy a dugó a 11-es úton, nincs zöldhullám.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: keresik a hatóságokat, bombázzák őket a kérésekkel. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: Tomba úrral beszéltek, aki elmondta, hogy ha valamelyik 

lámpában a szoftverben a relé meghibásodik, akkor bizonyos dolgokat nem érzékel és 

megszűnik a teljes összehangoltság és dugóhullámok alakulnak ki. Jelezni fogják a problémát 

ismét, de a javítási idő – a korábbi jelzések alapján körülbelül – 3 hét.  

 

Szegő András képviselő: a Barackos úton felfelé az „S” kanyar után bal oldalon térdig érő 

kátyú van. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén az ülést 18.37 órakor 

bezárja. 

 

K.m.f. 

 

dr. Dietz Ferenc                                                                                     dr. Molnár Ildikó 

polgármester                                                                                                   jegyző 

 

 


