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Szám: 28/2010. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2010. november 11-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel tartott üléséről 

 

 

Jelen lévő képviselők: dr. Dietz Ferenc polgármester, dr. Török Balázs alpolgármester, Dicső 

Zoltán, dr. Dukai Miklós, Fekete János, Fülöp Zsolt, Kiss Károly, 

Kun Csaba, Magyar Judit, Pintér Ádám, Tolonics Gyula és Zakar 

Ágnes képviselők 

 

 

 

Távol van:  dr. Filó András, Hidegkuti Gergely és dr. Pázmány Annamária 

képviselők 

  

Hivatalból jelen 

van az ülésen:  dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző, dr. Kirchhof Attila aljegyző.  

 

Tanácskozási joggal 

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

Puhl Márta irodavezető, Szűcs Imréné irodavezető, Bartha Enikő 

törvényességi referens, dr. Gerendás Gábor irodavezető, Maksa 

Katalin adócsoport vezető, Szirmai Erika irodavezető, dr. Nádudvari 

Gyöngyi vagyongazdálkodási-jogi referens, dr. Weszner Judit 

pályázati referens, Ocskay Gábor beruházási referens, Nánási 

Hajnalka vagyongazdálkodási előadó. 

 

 

Napirendi ponthoz meghívottak:  

 

Sürgősségi indítvány az Európai Népek Fesztivál megrendezése tárgyában 

  

Nyitrai Márta Zsuzsanna 

Krizbainé Szabó Éva  

 

Előterjesztés a Baptista Gyülekezet részére történő telek-átadásról 

Dani Zsolt baptista lelkész 

 

Előterjesztés Pro Szentendre Kft. ügyében 

Bornemisza Miklós ügyvezető 

 

Előterjesztés az AquaPalace Kft. 2010. 01-09. havi gazdálkodásának elemzéséről 

Bacsa Csaba ügyvezető 

 

Előterjesztés Local Agenda 21-ről 

Csernok Viktória (WIKIMPEX Kft.) képviselője 
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Eskütételre megjelentek: 

Edelényiné dr. Kondász Judit, Gulyás Anita, Horváth Csabáné, Kovács Miklósné, dr. Kőrösi 

Tibor, Verseghy-Nagy Miklós   

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 15.11 órakor az ülést megnyitja, megállapítja hogy 12 fővel 

határozatképes. Felsorolja a sürgősségi indítványokat:  

 

- Maximált létszám túllépésének fenntartói engedélyezése az Izbégi Általános 

Iskolában; 

- Szentendre, Bogdányi u. 1. szám alatti bérlemény pályázati elbírálása; 

- Braun Gusztáv részletfizetési kérelme; 

- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra rendelkezésre álló előirányzat emelése; 

- Kulturális Kft. folyószámla hitel kérelme; 

- Karácsonyi-szilveszteri vásár rendezése és szervezése; 

- Az Európai Népek Fesztiválja megrendezésének és a költségek biztosítását lehetővé 

tevő pályázaton való indulás ügye; 

- A VSz Zrt-ben lefolytatandó vizsgálat. 

 

Jelzi továbbá, hogy több anyaghoz készült kiegészítés, amelyek kiosztásra kerültek. Megadja 

a szót.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a pismányi földcsuszamlással és a László atya tér névadásával 

kapcsolatos előterjesztésekhez érkeznek az érintettek, ezért kéri, hogy ezeket 17.30-kor illetve 

18 órakor tárgyalja a Képviselő-testület.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nincs akadálya, figyelembe veszik.  

 

Zakar Ágnes képviselő: kéri, hogy a maximált létszám túllépésének fenntartói engedélyezése 

az Izbégi Általános Iskolában című sürgősségi indítványt első napirendi pontként tárgyalja a 

Képviselő-testület, mert az iskola igazgatója megérkezett az ülésre.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: első sürgősségi indítványként a testület az izbégi iskolát 

érintő napirendi pontot tárgyalja.   

 

Pintér Ádám képviselő: az izbégi műfüves pályával kapcsolatos előterjesztéshez jelen 

vannak a meghívottak, ezért kéri az napirendi pont megtárgyalásának előre vételét.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a sürgősségi indítványok után elsőként tárgyalja a Képviselő-

testület az izbégi műfüves pályát érintő előterjesztést.  

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a Szentendre, Bogdányi u. 1. szám 

alatti bérlemény pályázati elbírálása tárgyában készült sürgősségi indítvány napirendre 

vételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2304   Száma: 10.11.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 15:14  
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Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra 

rendelkezésre álló előirányzat emelése című sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2305   Száma: 10.11.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 15:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 
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Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja Braun Gusztáv részletfizetési kérelme 

című sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2306   Száma: 10.11.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 15:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 
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Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Kulturális Kft. folyószámla hitel 

kérelme című sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2307   Száma: 10.11.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 15:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 
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dr. Filó András Távol - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az Európai Népek Fesztiválja 

megrendezésének és a költségek biztosítását lehetővé tevő pályázaton való indulás tárgyában 

készült sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2308   Száma: 10.11.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 15:16  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a maximált létszám túllépésének 

fenntartói engedélyezése az Izbégi Általános Iskolában című sürgősségi indítvány napirendre 

vételét.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 2309   Száma: 10.11.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 15:16  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a a VSz Zrt-ben lefolytatandó vizsgálat  

tárgyában készült sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2310   Száma: 10.11.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 15:16  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Karácsonyi-szilveszteri vásár rendezése 

és szervezése tárgyában készült sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2311   Száma: 10.11.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 15:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 
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Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előzőekben elhangzott módosításokkal szavazásra bocsátja 

a napirendi pontok elfogadását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2312   Száma: 10.11.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 15:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 
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Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

 

 

N A P I R E N D  

 

 

 

 Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 

 

 

 Tájékoztató a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 

Többcélú Kistérségi Társulás két ülése között eltelt 

legfontosabb eseményekről és döntésekről 

 

 

 Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról 

 

 

 Beszámoló átruházott hatáskörben tett intézkedésekről 

 
 

1.  Sürgősségi indítvány maximált létszám túllépésének 

fenntartói engedélyezése az Izbégi Általános Iskolában 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

2.  Sürgősségi indítvány a Szentendre, Bogdányi u. 1. szám 

alatti bérlemény pályázati elbírálásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

3.  Sürgősségi indítvány Braun Gusztáv részletfizetési kérelme 

ügyében 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

4.  Sürgősségi indítvány Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra 

rendelkezésre álló előirányzat emelése 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

5.  Sürgősségi indítvány a Kulturális Kft. folyószámla hitel 

kérelme ügyében 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

6.  Sürgősségi indítvány a Karácsonyi-szilveszteri vásár 

rendezése és szervezése ügyében 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

7.  Sürgősségi indítvány az Európai Népek Fesztiválja 

megrendezésének és a költségek biztosítását lehetővé tevő 

pályázaton való indulás ügyében 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

8.  Sürgősségi indítvány a VSz Zrt-ben lefolytatandó 

vizsgálatról  

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

9.  Előterjesztés Az izbégi műfüves pálya lefedéséről 

 

dr. Dietz Ferenc 

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

rendelhető el! 

10.  Előterjesztés a Baptista Gyülekezet részére történő telek-

átadásról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

11.  Előterjesztés László atya tér névadás Fülöp Zsolt,  

Fekete János 

képviselők 

12.  Előterjesztés Intézkedési program indításáról a pismányi 

földcsuszamlás megállítására, a vészhelyzet elhárítására 

Fülöp Zsolt,  

Fekete János 

képviselők 

13.  Előterjesztés Pro Szentendre Kft. ügyében 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

14.  Előterjesztés az AquaPalace Kft. 2010. 01-09. havi 

gazdálkodásának elemzéséről 

 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

15.  Előterjesztés Környezetvédelmi Program felülvizsgálatáról dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

16.  Előterjesztés Local Agenda 21-ről dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

17.  Előterjesztés a VSZ Zrt.-vel a gyepmesteri feladatok 

ellátására kötött vállalkozási szerződés meghosszabbításáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

18.  Előterjesztés a SZEI Igazgatójának kérelméről 

 

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

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

19.  Előterjesztés a kistérségi csatorna beruházásról 

 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

20.  Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és 

Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság alapító 

okiratának módosításáról  

 

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

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

21.  Előterjesztés a Szociális Alapban elkülönített tartalék 

felhasználásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

22.  Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 

szóló 2/2010. (I. 28.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

23.  Előterjesztés szentendrei ingatlanok törzsvagyonból történő 

kivonásáról 

 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

24.  Előterjesztés Szentendre Város tulajdonában lévő 

ingatlanok értékesítésre való előkészítéséről 

 

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

rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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25.  Előterjesztés Szentendre 6898/2 hrsz-ú ingatlan kisajátítást 

megelőző adás-vétel előkészítéséről 

 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

26.  Előterjesztés Szentendre Város tulajdonában lévő 

ingatlanok értékesítésre való kijelöléséről 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

27.  Tájékoztató Közbeszerzési eljárás indításáról 

városfejlesztési hatástanulmány és környezeti vizsgálat 

készítésére  

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

28.  Előterjesztés Út- és járda felújítási munkák kivitelezése 

tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

29.  Előterjesztés a helyi önkormányzat és a kisebbségi 

önkormányzatok együttműködési megállapodásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

30.  Előterjesztés Duna-Gast Kft. tartozásának elengedéséről 

 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

31.  Előterjesztés 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 

32.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a helyi 

adókról és az adózás rendjéről szóló 39/2009. (XI.18.) Önk. 

sz. rendelet módosításáról  

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

33.  Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi ellenőrzési 

tervéről 

dr. Molnár ildikó 

címzetes főjegyző 

34.  Előterjesztés Együttműködő város kialakításáról a 

vállalkozókért és a munkavállalókért 

Fülöp Zsolt,  

Fekete János 

képviselők 

35.  Egyebek  

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy az előző Képviselő-testületi ülésen nem 

tudott részt venni minden újonnan megválasztott bizottsági és munkacsoport tag. Az ő 

eskütételükre a mai ülésen kerül sor. Felkéri az eskütétel utólag történő letételére 

megjelenteket és az ülésteremben részvevőket, hogy az eskütételhez álljanak fel. Előolvassa 

az eskü szövegét:  

 

„Én, ………………… esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 

Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 

titkot megőrzöm; a bizottsági illetve munkacsoportbeli tisztségemből eredő feladataimat 



 13 

Szentendre város fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen!” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: gratulál a bizottsági- és munkacsoport-tagoknak és jó munkát 

kíván. 

 

 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről  

Tájékoztató a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás két 

ülése között történt legfontosabb eseményekről és döntésekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés, észrevétel nem lévén, rátérnek a következő napirendi 

pontra.  

 

 

dr. Török Balász alpolgármester távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 11 fő.  

 

 

 

 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 

 

#: 2313   Száma: 10.11.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 15:20  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 



 14 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

dr. Török Balázs Távol - 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

365/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a  

A  

311/2007. (X.09.)  Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van.  

 Új határidő: 2011. április 30. 

405/2009. (XI. 12.)  Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van.  

 Új határidő: 2010. decemberi testületi ülés 

47/2010. (II. 11.)  Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van.  

 Új határidő: 2010. decemberi testületi ülés 

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

 Új határidő: 2010. december 31. 

171/2010. (V. 13.)  Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van.  

 Új határidő: 2010. decemberi testületi ülés 

280/2010. (VII. 22.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van.  

 Új határidő: 2010. decemberi testületi ülés 

27/2008. (IX. 10.) Önk. sz. rendelet 8.§ (3) bek. végrehajtása folyamatban van.  

 Új határidő: 2010. decemberi testületi ülés 

 

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

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be.  

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

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

az Oktatási Alap felhasználásáról – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2010. 

évben 

 

 

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

javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2314   Száma: 10.11.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 15:20  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

dr. Török Balázs Távol - 

 

 

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

366/2010. (XI.11.) 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 az Oktatási és Kulturális 

Bizottságra – az Oktatási Alap felhasználásáról – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről 

szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

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

2010. évi városi sportversenyek megrendezése és a Sport Alap felhasználásáról, a 2010. 

évi „Jó tanuló – jó sportoló” cím odaítéléséről, valamint az „Uszoda a Szentendreieké” c. 

program keretében kiírt pályázatról – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről 

 

 

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

javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2315   Száma: 10.11.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 15:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 
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Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

dr. Török Balázs Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

367/2010. (XI.11.) 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 az Egészségügyi, Szociális 

és Civil Bizottságra – a 2010. évi városi sportversenyek megrendezése és a Sport Alap 

felhasználásáról, a 2010. évi „Jó tanuló – jó sportoló” cím odaítéléséről, valamint az „Uszoda 

a Szentendreieké” c. program keretében kiírt pályázatról – átruházott hatáskörben tett 

intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

1.  Sürgősségi indítvány maximált létszám túllépésének fenntartói engedélyezésére 

az Izbégi Általános Iskolában  

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést.  

 

Zakar Ágnes képviselő: elmondja, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság támogatja az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja.  

 

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

határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2316   Száma: 10.11.11/1/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 15:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

dr. Török Balázs Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

368/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatási törvény 102. § és 3. sz. 

melléklet II. rész 7. 8. pontokban rögzített hatáskörében eljárva, a 2010/11. tanévben 

engedélyezi az Izbégi Általános Iskola osztály és napközis csoportjainak maximált létszámtól 

30 % -ban való eltérését az alábbi osztályokban, csoportokban: 

4. a,   4. b,  4. c  

5. a,   5. b, osztályokban, valamint  a 

4. c napközis csoportjában , a 

4. b. napközis csoportjában, a 

3. a és 4. a közös csoportjában és a 

3. b és 3. c közös csoportjában.  

 

Felelős: Polgármester, intézményvezető 

Határidő: azonnal 
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dr. Török Balázs alpolgármester visszatér az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 12 fő. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ügyrendi javaslata, hogy a Bogdányi u. 1. szám alatti 

bérlemény pályázati elbírálásáról és Braun Gusztáv részletfizetési kérelme tárgyában készült 

sürgősségi indítványokat a zárt ülésen egymás után tárgyalják. Szavazásra bocsátja a 

javaslatot:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2317   Száma: 10.11.11/2/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 15:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 
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15,23 órától 15.57 óráig a tanácskozás zárt ülésen folytatódik a két sürgősségi indítvány 

megtárgyalásával,  amelyről külön jegyzőkönyv készül.  

 

 

 

2.  Sürgősségi indítvány a Szentendre Bogdányi u. 1. szám alatti bérlemény pályázati 

elbírálásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

3.  Sürgősségi indítvány Braun Gusztáv részletfizetési kérelmének tárgyában 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 15.57 órakor a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők 

száma 12 fő.  

 

 

4.  Sürgősségi indítvány a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra rendelkezésre álló 

előirányzat emeléséről 

 Előadó: Zakar Ágnes képviselő, Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az előterjesztőnek.  

 

Zakar Ágnes Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: ismerteti, hogy az előterjesztést 

megtárgyalta az Oktatási és Kulturális Bizottság és az Egészségügyi, Szociális és Civil 

Bizottság. Elmondja, hogy az Önkormányzat által megítélt összeghez az állam ugyanannyi 

pénzt ad, így jelenleg 15 hallgató kap havi 4 + 4 EFt-ot. Látva az eddig jelentkezett létszámot 

– 50 fő – a Családvédelmi Munkacsoport Elnöke arra tett javaslatot, hogy az eddigi 600 EFt-

os keretösszeget 200 EFt-tal emeljék meg. A Közgazdasági és Vagyon Iroda Vezetőjétől azt 

az információt kapta, hogy a 2010. évi szociális segélyek maradványából lehet finanszírozni a 

plusz összeget. Kéri az előterjesztés támogatását.  

 

Pintér Ádám Egészségügyi, Szociális és Civil Bizottság elnöke: kéri a testületet, hogy a 

keretösszeg emelését támogassa.  

 

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

határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2321   Száma: 10.11.11/4/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 16:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

371/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat céljaira a 2010. évi költségvetésben betervezett 

600.000 Ft-ot megemeli 800.000 Ft-ra a 2010. évi szociális segélyek terhére, és az 

egyes támogatottaknak járó támogatási összegről és a támogatott személyek számáról 

az Egészségügyi, Szociális és Civil Bizottság dönt; 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a jelen határozat 1. pontjában foglaltak 2011. évet és az ezt 

követő éveket érintő költségvetési kihatásainak figyelembe vételéről az Önkormányzat 

2011. évi és az ezt követő évi költségvetéseinek tervezésekor gondoskodjon. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 
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5.  Sürgősségi indítvány a Kulturális Kft. folyószámla hitel kérelméről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2322   Száma: 10.11.11/5/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 16:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

372/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozathoz mellékelt, az Új 

Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Nonprofit Kft. 20.000.000 Ft 

folyószámlahiteléhez kapcsolódó készfizető kezesi szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a 

Polgármestert a szerződés aláírására.  

 Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ügyrendi javaslata, hogy a Karácsonyi-szilveszteri vásár 

rendezésével kapcsolatos sürgősségi indítvány megtárgyalásával folytassák az ülést. 

Szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2323   Száma: 10.11.11/6/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 16:01  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 
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dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Pintér Ádám Távol - 

 

 

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

indítványt.  

 

 

6.  Sürgősségi indítvány  karácsonyi-szilveszteri vásár rendezéséről és karácsonyi 

rendezvény szervezéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Győrfi Ildikó.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a Kulturális Kft. újabb javaslatokat tett a 

rendezvénysorozat helyszíneire. Az egyik a Lázár cár tér, ahol megrendezendő programokkal 

kapcsolatban egyeztetéseket folytattak a Szentendrei Kistérségi Ipartestület Elnökével, és 

ennek kereskedői szekciója vezetőjével, akik támogatták a javaslatot. A másik a V8-as 

Uszoda, akik jelezték, hogy szeretnének csatlakozni a rendezvénysorozathoz és szeretnének 5 

db árusítóhelyet felállítani. Megadja a szót. 

 

Tolonics Gyula képviselő: jelzi, hogy több – nyári – belvárosi rendezvénnyel kapcsolatban 

érkezett hozzá panasz a folyamatos zajterhelés miatt. Bízik abban, hogy a karácsonyi 

ünnephez méltó lesz a rendezvény, nem lesznek hangos koncertek. Kérdezi, hogy ez valóban 

így lesz-e? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a rendezvény szervezőjének.  

 

Győrfi Ildikó: nem tud koncert szervezéséről, csak a vásárról és a hangulatvilágításról.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: elmondja, hogy már eddig is hosszasan tárgyaltak a 

rendezvény kezdeményezőivel, a következő napon pedig az Ipartestület képviselőivel fogják a 

helyszíneket bejárni, tehát az még alakulni, formálódni fog. Napközben nem lesz hangos 

zene, mindössze két koncertet terveztek vasárnap esti fő látványosságként. A december 9-i 

ülésre a tárgyalásokról tájékoztatót készül.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tudomása szerint a szervezők szentendreiek. Kérdezi 

Alpolgármester Úrtól jó az információja?  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: válaszában elmondja, hogy Darabosi Zsuzsanna megkezdte 

az ötletek gyűjtését, és egy budapesti rendezvényszervező cég is részt vesz a programok 

szervezésében. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy az előterjesztésben szereplő 100 m²-es 

korcsolyapálya és a 100 m²-es fűtött kézműves-sátor költségeit ki fogja fedezni? Esetleg lesz 
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belépő díj? Ezen kívül a VSz Zrt-től meg kell váltani a parkolóhelyeket, mely 20 db 

parkolóhellyel számolva 48 EFt. Felhívja a figyelmet, hogy ez a költség naponta értendő. 

Kérdezi, hogy ezzel számoltak-e a szervezők? Szeretne változtatást abban, hogy ha az  

Önkormányzat saját cége – ez esetben a Kulturális Kft – a rendező, akkor ne kelljen 

megváltási díjat fizetni, mert értelmetlen „egyik zsebből a másikba” tenni a pénzt. A 

Kulturális Kft. az Önkormányzat által biztosított pénzből fizet az Önkormányzat által 

fenntartott VSz Zrt-nek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy már előzőleg döntött a testület 

arról, hogy minden olyan rendezvény, amely városi ünnep, az a Kulturális Kft. szervezésében 

történjen, hiszen így a szervezés, a nyilvántartás és a működtetése is egyszerűbb, ők ismerik a 

városi programokat, a lefoglalt helyszíneket. A parkoló-megváltás a tiszta viszonyok miatt 

szükséges és ezt a megoldást javasolta az ÁSZ is, és ezt fogadta el a testület. Tudomása 

szerint a parkoló-megváltás és az egyéb költségeket is a Kulturális Kft. vállalta.   

 

Fülöp Zsolt képviselő: az ÁSZ jelentés csak azt írta le, hogy nevesíteni kell és meg kell 

jeleníteni a költségeket, azt nem, hogy be is kell szedni. Ez azoknak a képviselőknek a 

döntése, akik ezt megszavazták, de ő nem szavazta meg.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: természetesen dönthetnek úgy, hogy a VSz Zrt. nem kéri a 

parkolási díjakat, de akkor az Önkormányzatnak kell kifizetnie. Amennyiben nem fizetik ki, 

akkor az kieső bevétel. Véleménye szerint – bár nem volt eddig indítvány – valamelyik 

bizottság megvizsgálhatja az Önkormányzat saját cégeinek működését, amennyiben az nem 

képezi üzleti titok tárgyát.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: az a cél, hogy a szentendrei advent pénzügyi hasznot 

húzzon a városnak, illetve kulturális hasznot a lakosságnak. Javasolja ezért, hogy olyan 

döntést hozzanak, ami hogy az egyéb rendezvényekhez hasonlóan – Szentendrei Nyár, 

Szentendre éjjel-nappal nyitva – az ország más részeiből is ide vonzza a látogatókat, hogy 

hosszú távon nyereséges és a városnak hasznot hozó időszak legyen az Advent. Abban az 

irányban folytatott tárgyalásokat, hogy az idén próbaképpen egy területet egy hétvégére 

biztosítsanak a rendezvényre, hogy képet kapjanak az elképzelésről és tapasztalatokat 

gyűjthessenek. Elmondja, hogy a szervezők kb. 4,5 MFt-ot fektetnek a rendezvénybe annak 

reménye nélkül, hogy az az idén megtérül. Vállalják a parkolódíjak megtérítését is. Felhívja a 

figyelmet, hogy következő nap délelőttjén tartanak helyszíni bejárást, amelyre Fülöp Zsolt 

képviselő urat is meghívja, hogy észrevételeivel, tanácsaival segítse a tárgyalásokat, hogy a 

rendezvény mindenki megelégedésére szolgáljon.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: az eddig elhangzottakra reagálva elmondja, hogy ha valaki – aki 

nem régen lakik a városban – és idehoz egy olyan téli rendezvényt, amely a városnak nem 

kerül pénzébe, azt nem kell álkérdéssel megakadályozni, hanem minden képviselőnek 

támogatni kell. A maga – és minden városlakó – részéről visszautasítja Fülöp Zsolt képviselő 

úr aggályként felhozott kérdéseit, mert a város részére mindenképpen helyénvaló egy ilyen 

rendezvény megtartása. Ügyrendi kérése a vita lezárása.  

 

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

 

#: 2324   Száma: 10.11.11/6/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 16:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az eddig jelentkezett képviselőknek megadja a szót a vita 

lezárása előtt.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: csak általánosságban tett fel kérdéseket, mert az előterjesztés mellett 

nincs költségvetés. Arra vonatkozott a kérdése, hogy a korcsolyapályát és a fűtött sátrat az 

érdeklődők belépő díj ellenében használhatják vagy ingyen.  Ez a lakók érdekét, a  parkoló-

díjakkal kapcsolatban feltett kérdése pedig a rendezvényét szolgálja. Semmi olyan kérdést 

nem tett fel, ami nem a témához tartozik és természetesen szavazatával támogatni fogja a 

rendezvényt. Elképzelhetőnek tartja, hogy a frakciótagok több információt kapnak, mint a 

többi képviselő, de ő csak az előtte lévő előterjesztésből tud tájékozódni, amit egy órával 

ezelőtt kapott meg.  

 

Kiss Károly képviselő: örömét fejezi ki, hogy új partner lépett az adventi programok 

szervezésébe, és új kulturális programokkal bővül a rendezvény-sorozat. Elmondja, hogy az 
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ilyen jellegű rendezvény más városokban komoly bevételt jelent, ezért bízik abban, hogy 

Szentendrén is ebbe az irányba fog a változás elmozdulni, hiszen tudott dolog, hogy ebben az 

időszakban rengeteg turista fordul meg a városban. Elmondja még, hogy a V8-as Uszoda előtt 

a fenyőfa és a vásári sátrak felállításával egyetért és támogatja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: dönteni kell a rendezvény elnevezéséről is.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: az előterjesztésben felsoroltakon kívül elhangzott nevek 

még: Adventi Falu, Szentendrei Advent éjjel-nappal, valamint Szentendrei beigli, forraltbor és  

jótékonysági fesztivál.  

 

 

dr. Filó András képviselő megérkezik az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 13 fő.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy az elhangzott nevek nem javaslatok voltak.  

 

A mikrofonon kívül történt beszélgetés alapján először a határozati javaslatban szereplő nevek 

közül a „C” változatról szavaztat: Szentendrei Kiskarácsony.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2325   Száma: 10.11.11/6/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 16:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 76.92 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 3 23.08 20.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 
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Zakar Ágnes Igen - 

dr Dukai Miklós Tart. - 

Fekete János Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

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

Kiskarácsony név mellett döntött. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2326   Száma: 10.11.11/6/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 16:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

373/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. az „Adventi-vásár” megtartásáról szóló 349/2010. (X.21.) Kt. sz. határozatának 2. 

pontját az alábbiakkal egészíti ki: (… a Kft. …) 

- a Jókai utcában 10 m2 területen betlehemet helyez el az evangélikus templom 

előtt,  

- 60 m2 közterületet használ a Jókai utcában további árusító asztalok 

elhelyezéséhez. 

2. a határozat mellékletét képező helyszínrajz szerint engedélyezi, hogy a Kulturális 

Kft. a Lázár cár tér területén idényjelleggel 2010. december 17-19. között 

rendezvényt szervezzen és a rendezvényhez a közterület használatát térítésmentesen 

engedélyezi az alábbi feltételekkel: 

- a programsorozat a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet 2. § 

(7) bekezdésében meghatározott „Karácsonyi Ünnepség”-ként (december 3. hete), 

mint városi kulturális rendezvény kerül megrendezésre; 

- a saját költségén, illetve elsősorban helyi kereskedők, vállalkozók bevonásával 

gondoskodik a rendezvény megtartásáról, 

- a Lázár cár téren található fizető parkolóhelyek megváltásának költségeit 

biztosítania kell,  

- a Lázár cár tér északi oldalán lévő, a Szentendrei Görögkeleti Szerb Egyházközség 

tulajdonában álló 1877. hrsz-ú ingatlan területére az engedély nem terjed ki, azt 

kizárólag a tulajdonos hozzájárulásával lehet használni, 

- a Lázár cár teret és a Bogdányi utca Lázár cár tér –  Bogdányi utca 32. sz. 

(MűvészetMalom) közötti szakaszát 2010.december 17-26. időszakban karácsonyi 

ünnepi díszkivilágítással látja el,  

- beszerzi a rendezvény megtartásához szükséges, jogszabályban előírt valamennyi 

hatósági és egyéb engedélyt, illetve egyeztet a rendőrséggel, tűzoltósággal, 

mentőkkel,  

- az ünnepi műsorok, programok szervezéséről, megtartásáról gondoskodik az erről 

szóló közterület-használati megállapodásban foglaltaknak megfelelően, 

- a rendezvény az alábbi elnevezést kapja: „Szentendrei Kiskarácsony” 

 

3. a határozat mellékletét képező helyszínrajz szerint engedélyezi, hogy a Kulturális Kft. 

az uszoda előtti közterületen idényjelleggel 2010. november 28. és 2010. december 

31. között adventi vásárt szervezzen meg, melyhez a közterület használatát 

térítésmentesen engedélyezi. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2010. november 30. 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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7.  Sürgősségi indítvány az Európai Népek Fesztiválja (European People’s Festival) 

megrendezésének és a költségek biztosítását lehetővé tevő pályázaton való indulás 

ügyében  

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

A napirendi pont tárgyalása idején az ülésteremben tartózkodik Nyitrai Márta Zsuzsa és 

Krizbainé Szabó Éva a Nemzetközi Kapcsolatok Egyesületének képviseletében.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az új képviselőknek rövid tájékoztatást ad a fesztivállal 

kapcsolatban. Elmondja még, hogy 2009-ben elfogadott a Képviselő-testület olyan álláspontot 

alakított ki, hogy az előkészítést elkezdik, kihangsúlyozva, hogy az Önkormányzat akkor 

tudja ténylegesen támogatni a rendezvényt, ha az Egyesületnek sikerül egyéb forrásokat is 

szereznie. A fesztivál egy nagyon hangulatos rendezvény 700-800 fő részvételével, akik 

Európa különböző országaiból érkeznek. Természetesen vannak árnyoldalai is a 

rendezvénynek – elhelyezés, hangoskodás, koncertek – de ezeket is végig kell gondolni. Nem 

vitatható, hogy a cél nemes, a város hírnevét tovább tudja öregbíteni. A szponzorokkal történt 

megbeszélésekről az Egyesület jelenlévő tagjai adnak tájékoztatást. Beszámol arról, hogy az 

általa folytatott tárgyalások sem jártak sikerrel, sem sikerült szponzorokat találni. Elmondja, 

hogy most írtak ki pályázatot, amelyet sürgősen be kellene adni angol nyelven, de ennek is 

jelentős önrésze van. Érdekességként megemlíti, hogy Atlon városa 3 évig gyűjtött a hasonló 

rendezvény pénzügyi fedezetére.   

 

Zakar Ágnes képviselő: a sürgősségre való tekintettel a testületi ülés előtt tartott Oktatási és 

Kulturális Bizottság ülésén hozott határozat szerint a II. pontot támogatják, amelyet 

kiegészítenek egy b) ponttal: „felkérik a Jegyzőt, hogy a 2011. évi költségvetési koncepcióban 

vizsgálja meg a fesztivál támogatásának lehetőségét, valamint egy c) ponttal, miszerint a 

Bizottság felkéri a Nemzetközi Kapcsolatok Egyesületét, hogy a bizottság decemberi üléséig 

a Premiting találkozó 1,8 milliós önkormányzati támogatásáról számoljon el.”  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az elhangzottak értelmében a II. határozati javaslat a) 

pontjának első két mondata változatlan marad, a többi része törlésre kerül és kiegészül az 

elmondottakkal. A Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslata is az, hogy a II. határozati javaslat a) 

pontjának az első két mondata maradjon, és a többit töröljék. Megadja a szót Nyitrai Márta 

Zsuzsának a Nemzetközi Kapcsolatok Egyesület képviselőjének.  

 

Nyitrai Márta Zsuzsa (Nemzetközi Kapcsolatok Egyesület képviseletében): köszönti a 

Polgármester urat és a Képviselő-testület tagjait. Kéri a támogatásukat abban, hogy az ő 

hozzászólása után  Krizbainé Szabó Éva is hozzászólhasson a napirendi ponthoz, mert olyan 

tárgyaláson vett részt, ahonnan pozitív híreket hozott.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: erről nem kell szavaztatni, mert ha ketten képviselik az 

Egyesületet, akkor mindketten hozzászólhatnak.  

 

Nyitrai Márta Zsuzsa (Nemzetközi Kapcsolatok Egyesülete képviseletében): továbbiakban 

elmondja, hogy a városnak nagyon fontos egy ilyen volumenű nemzetközi rendezvény, hiszen 

az egész kistérséget érinti és ha jól sikerül a fesztivál megszervezése, abból sokat 

profitálhatnak. Az sem mellékes, hogy a 700-800 ember elviszi a város jó hírét. Beszámol 
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arról, hogy készen vannak a fesztivál teljes heti – napokra lebontott – programjával mind a 

sport, mind a kultúra, mind a gasztronómia területén. A fesztivál szervezésével és 

lebonyolításával kapcsolatban lefolytatták az egyeztetéseket. Véleménye szerint bátran 

állhatnak a héten megérkező delegáció elé, a preemiting előkészítettsége kb. 98 %-os. Az 

anyagiak megszerzéséért küzdenek, jelenleg 8 MFt-os önrész áll rendelkezésre. Átadja a szót 

Krizbainé Szabó Évának.  

 

Krizbainé Szabó Éva (Nemzetközi Kapcsolatok Egyesülete képviseletében): köszönti a 

jelenlévőket és bemutatkozik – a PMMI múzeumpedagógusa és közművelődési 

csoportvezetője. A financiális kérdésekkel kapcsolatban két dologgal foglalkozott, egyrészt a 

pályázatok előkészítésével. Beszámol arról, hogy az EU-s pályázaton nem tudnak részt venni, 

mert annak beadási határideje november 15-e, és az elbíráló csak a negatív dolgokat értékelte. 

Nagyon későn írta ki a pályázatot az EU, későn tájékoztatott a Kulturpont. Beszámol arról, 

hogy megbeszélést folytatott a Nemzeti Erőforrás Minisztérium kultúráért felelős 

államtitkárának – Szőcs Gézának – a kabinetfőnökével, hogy ebbe a projektbe lehet-e 

kormányzati pénzeket bevonni. Elekes Botond rögtön a financiális kérdésekkel kapcsolatban 

megkérdezte tőle, hogy milyen nagyságrendű a fesztivál költségvetése. Nem ismerte a 

pályázat bekerülési költségét – 45 MFt – ezért 75 MFt-ot mondott. Következő kérdése az volt, 

hogy milyen arányt várnak kormányzati forrásból. Erre válaszolva ismertette a programot, és 

elmondta, hogy 1/3 részt szeretnének kérni. Ismerteti, hogy kulturális, sport és 

környezetvédelmi programok lesznek. Elmondja, hogy nem csak a minisztériumra 

számítanak, hanem az egyéb kormányzati – más forrásokra is – akik közreműködnek az EU 

magyarországi szervezeteivel. Megszerezték Barsiné Pataki Etelka elérhetőségeit és azt 

szeretnék, ha a Duna stratégiával kapcsolatos forrásokhoz is hozzá tudnának jutni. Elekes 

Botond azt mondta, hogy a 75 MFt egyharmad részét kormányzati forrásokból három 

minisztérium – Sportminisztérium, Kultuszminisztérium és a Környezetvédelmi Minisztérium 

– bevonásával megoldható. Ígéretet tett még arra, hogy amennyiben az önkormányzati 

támogatás részére is kapnak ígéretet, nagyon szívesen segít abban, hogy ezekhez a tárcákhoz 

megtalálják a kapcsolatot és a forrásokat lehívják. Addig, amíg nem tudja, hogy a tényleges 

bekerülési díj egyharmadát az Önkormányzat fel tudja vállalni, további egyharmadot 

szponzori vagy pályázati pénzből megszereznek, addig nincs reményük arra, hogy a harmadik 

harmadot – a kormányzati pénzt – lehívják.  

 

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

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: kiegészítésként elmondja, hogy az előterjesztés azért 

került részletesen kidolgozva került a testület elé, hogy az újonnan megválasztott képviselők 

is mélyreható tájékoztatást kapjanak az eddig végzett munkákról. Az Egyesület és az 

előkészítő bizottság is nagyon sokat dolgozott az előkészítésen, de azt sem szabad elfelejteni, 

hogy pénzügyi vonalon nagyon csekély hatékonysággal. Elismeréssel állapítja meg, hogy az 

Egyesület is értékelte ugyanazon kockázati tényezőket a pályázat beadhatóságával és 

elszámolhatóságával kapcsolatban, amely az előterjesztésben is megjelenik. Abban egyetért, 

hogy nagyon későn írták ki a pályázatot, de az nem tipikusan a Bizottság és az Egyesület által 

tervezett programra van kiírva és az elszámolás szigorú szabályai miatt nagyon csekély 

mértékben és nagyon nagy kockázattal lehetne – egy sikeres pályázat után is – elszámolni. 

Elmondja, hogy a tervezett fesztivál programja és struktúrája nem egyeztethető össze döntően 

a pályázat költségstruktúrájával. A továbbiakban elmondja még, hogy addig, amíg részletes 

költségvetése nincs a fesztiválnak, addig nem tudják, hogy mennyibe fog kerülni. A kiosztott 

táblázat is olyan, amelyben nagyon sok „0” sor van. Az önkormányzati támogatások egy része 

nem igényel pénzmozgást, de nagyon sok olyan van, amely jelentős költséget jelent. Addig, 
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amíg a költségek nincsenek részletesen kidolgozva, addig nem tudnak a képviselők részére 

pontos tájékoztatást adni, hogy ez a fesztivál mennyibe fog kerülni. A kapott bevételi 

előirányzat-sorokban több olyan tétel szerepel, amely nagy bizonytalansági fokkal állja meg a 

helyét. Bízik abban, hogy a kormányzati oldalról az összeg megérkezik, de addig ezek a 

pénzösszegek hiányoznak, amiért valakinek helyt kellene állni. Véleménye szerint amikor a 

testület támogatta a rendezvényt, már tisztában volt azzal, hogy a rendezvény költségeihez 

hozzá kell járulni, de kinyilvánította, hogy elsősorban olyan dolgokban, amelyek a 

rendelkezésére állnak – terembiztosítás, közterület, stb. – ami a kimutatás szerint már kb. 10 

M Ft-ot jelent. A jelenlegi javaslat már olyan pénzügyi támogatási igényről szól, amelyet a 

képviselőknek nagyon alaposan át kellene gondolnia, hogy abból anyagi szempontból 

mennyit tudnak vállalni. Pillanatnyilag a 2011-es költségvetést még koncepcionálisan sem 

ismerik, így nagyon nehéz kötelezettséget vállalni bármire.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: észrevételezi, hogy az említett három minisztérium már május 

29. óta nem létezik, csak egy van, a NEFMI és tudomása szerint a volt minisztériumok 

költségvetései átforgatásra is kerültek. Kérdése, hangzott-e el olyan ígéret vagy tájékoztatás, 

hogy a NEFMI költségvetésében milyen címszó alatt szerepel olyan összeg, amely esetleg 

felhasználható lenne a rendezvény támogatására?  

 

Magyar Judit képviselő: támogatja a rendezvényt, de elmondja, hogy nem tudják a 

következő évi költségvetésbe beépíteni a támogatás összegét, ha nem ismerik a rendezvény 

pontos költségvetési adatait. Ma csak addig juthatnak el, hogy deklarálják, hogy a 

költségvetési koncepcióba a rendezvény támogatása kerüljön bele. Véleménye szerint azon 

már késő gondolkodni, hogy ne rendezzék meg a fesztivált, hiszen a következő napon érkezik 

egy delegáció ezzel kapcsolatban. Ismét felhívja a figyelmet, hogy a pontos számadatokat 

ismerni kell a támogatási összeg meghatározásához.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: korábbi tárgyalásai alkalmával tájékoztatta a partnereket, 

hogy a rendezvény pénzügyi háttere még nincs meg, ezt a másnapi rendezvényen is el fogja 

mondani.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a Képviselő-testület 2009. november 12-i ülésén hozott határozatából 

olvas fel:  

„Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1.  támogatja azt az elképzelést, hogy 2011-ben a Szentendrei Nyár programsorozat   

keretében kerüljön megrendezésre az Európai Népek Fesztiválja;  

2.  felkéri a Jegyzőt, hogy a 2010. évi költségvetés készítésekor 2.3 M Ft  összegű támogatást 

tervezzen be, melyet az elnyert pályázati összegek csökkentenek; 

3. az Európai Népek Fesztiválja 2010-2011-es feladatainak előkészítésére előkészítő 

bizottságot  hoz létre;” 

Elmondja, hogy a hozott határozat alapján a szándék valóban meg volt, hogy pályázatokkal 

próbálják csökkenteni a fesztivál költségeit, de a határozatban egyértelmű – és ezt az 

Önkormányzat vállalta is – hogy ha nincs szponzor, ha nem lehet máshonnan bevonni 

pénzeket, akkor is megrendezi ezt a fesztivált.  

 

Polgármester úr közbeszól, hogy ez nem így van.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: le van írva. Felhívja a figyelmet, hogy a most készülő határozat 

szerint a 2011-es évi koncepcióba kell betervezni a fesztivál költségét, ennek az anyagnak a 

leadási határideje – a december 9-i testületi ülésre – a november 22-i hét. Szerinte el kellene 
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dönteni, hogy betervezzék-e a költséget, vagy úgy döntenek, hogy nincs rá pénz és nem 

tervezik be. Már most tisztába vannak nagyjából, hogy a költségvetésben ez a költség 

felvállalható, vagy sem. Ha nem vállalható, akkor most még azt lehet mondani, hogy nincs 

pénze és a város nem tudja megrendezni a fesztivált, de ne hitegessék sem az Egyesületet, 

sem a külföldi városokat.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szerinte ahhoz kell tartani magukat, amelyről már döntöttek: 

„támogatja azt az elképzelést”, de sehol nem szerepel a határozatban, hogy bármi áron. Arról 

van szó, hogy a városnak nagyon fontos a fesztivál megrendezése, de a határozatban arról van 

szó, hogy 2,3 M Ft-ot adnak ténylegesen az előkészítésre, majd létrejön egy bizottság, amely 

elkészíti a költségvetést,  javaslatot tesz a költségek optimalizálására és ennek fényében 

tudják majd eldönteni, hogy hogyan kerül a fesztivál megrendezésre. Megadja a szót a 

Közgazdasági és Vagyon Iroda vezetőjének.  

 

Puhl Márta Közgazdasági és Vagyon Iroda vezetője: értelmezése szerint is 2,3 MFt-ról 

döntött a testület, további támogatásról nem. Konkrét költségvetés nélkül nem látják csak azt, 

hogy milyen természetbeli dolgokat tudnak elszámolni – körülbelül 15-20 MFt. Véleménye 

szerint valamennyi pénz fog jutni a 2011-es költségvetésben a rendezvény támogatására, de 

annak ugyanúgy kell működni, mint az összes civil szervezet támogatásainak. Ennek a 

költségnek az ismeretében kell majd az Egyesületnek eldöntenie, hogy abból az összegből 

meg tudja-e rendezni a rendezvénysorozatot.  

 

Zakar Ágnes képviselő: mint a szervezőbizottság tagja a már előzőekben idézett határozatból 

olvas fel:  

„Feladatai:  

- a 2010. évi költségvetés elfogadásáig készítsen előzetes költségbecslést és részletes 

ütemezést 

- tegyen javaslatot a költségek optimalizálására az Önkormányzat költségvetési 

helyzetére figyelemmel;” 

Ez alapján döntött az Oktatási és Kulturális Bizottság, hogy amíg nincs költségvetési 

koncepció, addig ne „dobálózzanak” számokkal. A határozatban szereplő 2,3 MFt-os 

támogatás lecsökkent 1,8 MFt-ra, de elmondja, hogy ez is nagy támogatás a szervezéshez, 

hiszen ez az összeg kb. 9 civil szervezet éves támogatását jelenti. Ebből is látható, hogy 

fontosnak tartják ezt a rendezvényt. Felolvassa még a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát, 

amely szerint „…. a 2011-es költségvetésben a rendezvényhez legfeljebb 3 MFt támogatást 

biztosít.” Felhívja a figyelmet, hogy a határozatban még szerepelnek azok az ígéretek, hogy 

mekkora szponzori és egyéb támogatások lesznek, ezért fontos, hogy mindenki tartsa az ígért 

vállalásait.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a tisztánlátás érdekében és a most megválasztott 

képviselők tájékoztatására kiegészíti, hogy az eredeti előterjesztés úgy készült, hogy az 

Egyesület megkereste az  önkormányzatot, hogy a város álljon az ő kezdeményezésük mellé, 

és az eredeti előterjesztés – 2009. novemberében – azt tartalmazta, hogy az Egyesület ad 

szándéknyilatkozatot ad arra, hogy a város megrendezi a fesztivált. Radványi G. Levente 

képviselő úr javaslatára – polgármesteri befogadással – került a szöveg módosításra azzal, 

hogy a rendezvény nagyságát tekintve az Egyesület helyett  az Önkormányzat legyen inkább a 

meghívó fél, talán ez jobban kifejezésre juttatja, hogy a város is részt kíván venni a 

programban. Polgármester úr a befogadással együtt kijelentette, hogy a város vezetése 

magáénak érzi a rendezvényt, de nem vállalhatja magára ezt az összeget. Kun Csaba 

alpolgármester úr szintén egyértelművé tette, hogy az Önkormányzat nem vállalhat ekkora 
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felelősséget, előre tisztázni kell, hogy mekkora az az összeg, amit vállalni tud. Idéz az 

előterjesztésben szereplő eredeti határozati javaslatból:  

„Szentendre Város Önkormányzata a 2011. évi költségvetésében a rendezvényhez legfeljebb 

3 millió Ft támogatást biztosít – amennyiben az egyesület szponzori és pályázati 

összegekből rendelkezik a program fedezetére szolgáló további összeggel –, a következő 

fontossági sorrend szerint: 

- iskolák igénybevétele a résztvevő csapatok elszállásolására (bérleti díj, napi takarítás, 

utólagos festés) 

- a parkolóhelyek megváltásának költségei 

- közterületet használat megváltása a rendezvényekhez és az Eurovillage-hez (részvevő 

országok bemutatkozó standjai)” 

2009-ben is azt mondták a képviselők, hogy a 2011-es évre ne határozzák meg, hogy az 

összeg 3 MFt, hanem az Önkormányzat teherbíró képessége adja meg azt az összeget, amelyet 

be tud vállalni. Ez alapján egyértelmű, hogy a fesztivált nem a város költségvetéséből kell 

megrendezni. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: felhívja a figyelmet arra, hogy a témát úgy közelítsék meg, hogy 

amikor a költségvetést tárgyalják, lehet, hogy nem lesz rá pénz – esetleg túl későn derül ki – 

és kellemetlen helyzetet teremtenek.  

 

Kun Csaba képviselő: elmondja, hogy két évvel ezelőtt és most is úgy látja, hogy sem az 

Egyesület, sem az Önkormányzat nem tud felmutatni olyan forrást, ami alapján biztonsággal 

megrendezhető a fesztivál. Az Egyesületnek javasolta – de nem éltek vele – hogy profi 

rendezvénycégeket kellene bevonni. Javasolja, hogy ne csak szponzori és pályázati pénzek 

szerepeljenek a határozatban, hanem – 3 profi  - rendezvényszervező cégtől kérjenek ajánlatot 

arra, hogy a 800 fős rendezvény milyen módon rendezhető meg bevonásukkal, hiszen ők 

színpadot, fellépőt, árusokat biztosítanak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az elhangzottak alapján 4 kérdést tesz fel az Egyesület 

képviselőinek:  

- mikor lesz részletes költségvetés; 

- a kormányzat részéről kikkel tárgyaltak, és az ígéretük mennyire volt megbízható; 

- látnak-e esélyt arra, hogy 6 MFt-os önkormányzati támogatásból megvalósítható a 

rendezvény; 

- profi rendezvényszervező cég bevonására esélyt látnak-e? 

Megadja a szót. 

 

Krizbainé Szabó Éva (Nemzetközi Kapcsolatok Egyesülete képviseletében): elnézést kér, 

nem tárcákat, hanem tényezőket sorolt fel. Olyan ígéretet kapott, hogy ezekhez a kabinet-

főnökökhoz illetve helyettes államtitkárhoz kap segítséget, hogy bejusson és tárgyalhasson. 

Azt szeretné, ha ezekre a tárgyalásokra az Önkormányzat részéről kompetens személy kísérné 

el, hogy a további részleteket meg tudják beszélni. A költségekkel kapcsolatban elmondja, 

hogy amikor a 75 MFt-os tervet összeállították, az egy felültervezett, árajánlatok nélküli  

költségvetés volt. A következő 45 MFt-os tervezet még mindig hiányzó árajánlatokkal 

készült, a 34 MFt-os – jelenlegi – költségvetésnél az Önkormányzati támogatás mellé beírt 0-s 

összegek nem azt jelentik, hogy nem terveznek rá pénzösszeget, hanem azt hogy nincs adat, 

azokat még forintosítani kell.    
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Átveszi a szót:  

 

Nyitrai Márta Zsuzsa (Nemzetközi Kapcsolatok Egyesülete képviseletében): ez azt is jelenti, 

hogy még nem áll rendelkezésükre az összeg, de vannak olyan tételek, amelyeket a 

költségvetésből kihúzhatóak.  Ilyen például a pólókra tervezett 1,2 MFt – ez azt jelenti, hogy 

nem lesz póló. Szerinte egy terv akkor jó, ha először felülkalkulálják, mintha fordítva történik. 

Folyamatosan kérik be az árajánlatokat, hogy lássák azt, hogy a felültervezett költségvetést 

hogyan tudják csökkenteni, tehát folyamatos változásban van.  

 

Visszaveszi a szót:  

 

Krizbainé Szabó Éva (Nemzetközi Kapcsolatok Egyesülete képviseletében): kéri, hogy a 

végleges költségvetéshez forintosítsák a városi tételeket, hogy közel végleges költségvetést 

kapjanak. Ha ezt az összeget harmadolják, akkor jön ki az az összeg, hogy a természetbeni 

juttatások felett mennyi a hiányzó készpénz az egyharmad részhez. Kérdezi, hogy az 

elhangzott 6 MFt-os összeg a természetbeni juttatásokkal együtt értendő-e?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: igen. 

 

Krizbainé Szabó Éva (Nemzetközi Kapcsolatok Egyesülete képviseletében): megállapítja, 

hogy így viszont messze nincsenek az egyharmadnál. A példaként felhozott Atlon város 3 

éves gyűjtögetésével kapcsolatban kérdezi, hogy az Önkormányzat mennyit gyűjtögetett? A 

Wieneberger Samottfabrikkal történt tárgyalások folyamán az derült ki, hogy komolyan 

érdekli őket a rendezvény, de olyan választ kaptak, hogy a 2011-es szponzori pénzeket még 

nem osztották szét, januárban térjenek vissza rá. Rendezvényszervező cég bevonását 

komolytalannak tartja, mert ezek a cégek alapvetően profitorientáltak, tehát a pénz jelentős 

részét zsebre vágják.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem kapott választ arra a kérdésre, hogy mennyi az a 

szponzori reláció, amely most rendelkezésre áll? Illetve az Államtitkárral folytatott 

tárgyaláson milyen ígéretet kapott – megkapják-e a 25 MFt-ot, vagy csak lehetőséget biztosít 

arra, hogy tárgyaljanak.  

 

Krizbainé Szabó Éva (Nemzetközi Kapcsolatok Egyesülete képviseletében): az Államtitkár 

azt mondta, hogy ez egy járható út. Azt ígérte, hogy amennyiben tovább folytatódnak a 

tárgyalások, személyesen keresi fel azokat a tényezőket, akikkel tárgyalni tudnak és beajánlja 

ezt a rendezvényt, mert nagyon jónak tartja és reálisnak ítéli a 25 MFt összeszedését. 

Szponzorációra ígéretei vannak, konkrét összeget nem tud mondani. Az előterjesztésben 

szerepel egy mondat, ami – véleménye szerint – egy kiutat mutat a tovább lépéshez: „…az 

Európai Kulturális Fesztivál támogatása című pályázathoz visszavonhatatlan önerőt nem 

biztosít.” Nem kérték ugyanis az Önkormányzattól, hogy a teljes egyharmad összeget 

biztosítsa. Azt kérik, hogy – akár ezzel a kitétellel, hogy nem visszavonhatatlan támogatás – 

adjon garanciát, hogy abban a mértékben csökken, ahogy a szponzorok „kinyitják a 

pénztárcájukat” és amilyen mértékben a kormányzati pénzeket le tudják hívni – ezzel az 

összeggel automatikusan csökken az a támogatás, amely garanciája elengedhetetlen a 

tárgyalások komolyságához. Patthelyzet alakult ki, mert mindenki a másiktól kéri a garanciát 

a támogatásról és ezzel az Egyesület nem tud megbirkózni.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előterjesztés szerint 6 MFt-ot tud az Önkormányzat 

vállalni.  
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Kun Csaba képviselő: ügyrendben kéri a vita lezárását. Nehezményezi, hogy sürgősséggel 

került az indítvány a képviselők elé és a bizottságok nem tudták érdemben megtárgyalni. A 

Képviselő-testület elé már csak döntéshozatalra kellett volna kerülni a határozati javaslatnak. 

Nem tartja komolytalannak rendezvényszervező cég bevonását a munkához, tud is ilyenről, 

aki szívesen vállalná a feladatot. Azt kéri, hogy arról is döntsenek, hogy az Önkormányzat 

kérjen 3 rendezvényszervező cégtől ajánlatot, hogy hajlandó-e ezt lebonyolítani. A kulturális 

és programszervező részét pedig csinálja az Egyesület.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése, hogy az elhangzottak melyik módosító indítványhoz 

csatlakoznak?  

 

Mikrofonon kívül kapja a választ, hogy mindegyik bizottságéhoz.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavaztatni fog erről is.  

Szavazásra bocsátja a vita lezárására tett ügyrendi javaslatot azzal, hogy az eddig jelentkezett 

1 hozzászólónak még megadja a szót.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2327   Száma: 10.11.11/7/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 17:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 
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Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

lezárásával.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: véleménye szerint is reális egy rendezvény esetében ha 

egyharmadot hoz a szponzoráció, egyharmad a pályázat és egyharmad az egyéb bevétel, így  

számításai alapján reálisnak tartja az Önkormányzat 6 MFt-os támogatását. Javasolja, hogy 

kérjék fel az Egyesületet, hogy 2010. december 31-ig pontos adatokkal alátámasztva 

nyilatkozzon, hogy a fesztivált meg tudja-e rendezni vagy nem.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Jegyző Asszonyt az elhangzott módosítások 

megfogalmazására.  

 

Tolonics Gyula képviselő: ügyrendben rövid szünetet kér a szavazás előtt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: először meghallgatják Alpolgármester úr módosító javaslatát.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: „… felkéri a Nemzetközi Kapcsolatok Egyesületét, 

hogy a 2010. december 31-ig nyilatkozzon arról, hogy az elkészített, pontos költségvetés 

alapján rendelkezésre áll-e a fesztivál megrendezéséhez szükséges anyagi forrás és a 

megrendezést vállalja.” 

 

 

Mikrofonon kívüli vita alakul ki.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: lehet, hogy pontatlan volt a megfogalmazás?  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: így értette. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: azt, hogy a nyilatkozatot a város nevében küldjék el, 

mert a rendezvény nagyságának megjelenítése a nemzetközi szintéren hitelesebb –Radványi 

G. Levente képviselő úr mondta, a korábbi ülés jegyzőkönyvéből idézte, ezt fogadta el 

Polgármester úr.   

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: erre gondolt Alpolgármester úr, erről szavazzanak?  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: erre. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a következő módosítás Kun Csaba képviselő úr javaslata.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: „…felkéri a Polgármestert, hogy legalább 3 

rendezvényszervező cégtől kérjen ajánlatot a fesztivál megszervezésének költségéről”.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: ez után az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatáról 

szavaztat, mely a napirendi pont tárgyalásának elején hangzott el. Következő a Jogi és 

Ügyrendi Bizottság javaslata lesz: az előterjesztésben szereplő II. határozati javaslat a) 

pontjának első bekezdését és második bekezdésének első mondatát megtárgyalásra javasolja. 

Ha nincs eredmény, akkor ezek után az eredeti II. határozati javaslatról, majd az eredeti I. 

határozati javaslatról fog szavaztatni.  

Szavazásra bocsátja a szünetre vonatkozó ügyrendi javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2328   Száma: 10.11.11/7/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 17:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 80.00 

Nem 1 7.69 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17.25 órától szünetet 

tart.  

 

 

SZÜNET 17.25 órától 17.37 óráig.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: 17.28 órakor az ülést megnyitja, megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület 13 fővel határozatképes.  

 

Zakar Ágnes képviselő: módosító javaslata, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság 

módosító javaslata nem kap többséget, akkor a javasolt c) pontról külön szavazzanak.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: ismét felolvassa Alpolgármester úr módosító javaslatát: 

„… felkéri a Nemzetközi Kapcsolatok Egyesületét, hogy 2010. december 31-ig nyilatkozzon 

arról, hogy az elkészített, pontos költségvetés alapján rendelkezésre áll-e a fesztivál 

megrendezéséhez szükséges anyagi forrás és a megrendezést vállalja.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a módosító javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2329   Száma: 10.11.11/7/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 17:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 76.92 66.67 

Nem 3 23.08 20.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a testület elfogadta a javaslatot. Kéri 

Jegyző Asszonyt, olvassa fel Kun Csaba képviselő úr módosító javaslatát.  
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dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: „…felkéri a Polgármestert, hogy legalább 3 

rendezvényszervező cégtől kérjen ajánlatot a fesztivál megrendezésének lehetséges  

költségéről”.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése, hogy a költségéről, vagy lehetőségéről?  

 

 

Mikrofonon kívüli vita alakul ki erről.   

 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: „…felkéri a Polgármestert, hogy legalább 3 

rendezvényszervező cégtől kérjen ajánlatot a fesztivál megszervezésének költségéről.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a módosító javaslatot:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2330   Száma: 10.11.11/7/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 17:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 73.33 

Nem 1 7.69 6.67 

Tartózkodik 1 7.69 6.67 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Nem - 

Magyar Judit Tart. - 
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Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a testület egyetért a módosítással.  

Szavazásra bocsátja az Oktatási és Kulturális Bizottság módosító javaslatát:  

a II. pontot támogatják, amelyet kiegészítenek egy b) ponttal: „felkérik a Jegyzőt, hogy a 

2011. évi költségvetési koncepcióban vizsgálja meg a fesztivál támogatásának lehetőségét, 

valamint egy c) ponttal, hogy a Bizottság felkéri a Nemzetközi Kapcsolatok Egyesületét, hogy 

a bizottság decemberi üléséig a Premiting találkozó 1,8 milliós önkormányzati támogatásáról 

számoljon el.”  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2331   Száma: 10.11.11/7/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 17:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 30.77 26.67 

Nem 6 46.15 40.00 

Tartózkodik 3 23.08 20.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Dicső Zoltán Nem - 

dr Dukai Miklós Nem - 

Fekete János Nem - 

Kun Csaba Nem - 

Pintér Ádám Nem - 

dr. Török Balázs Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a testület nem támogatja a módosító 

javaslatot.  

Szavazásra bocsátja a Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslatát: 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2332   Száma: 10.11.11/7/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 17:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 23.08 20.00 

Nem 3 23.08 20.00 

Tartózkodik 7 53.84 46.67 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr Dukai Miklós Nem - 

Kiss Károly Nem - 

Pintér Ádám Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Fekete János Tart. - 

Kun Csaba Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

javaslatot.  

Szavazásra bocsátja az Oktatási és Kulturális Bizottság C) pontra vonatkozó módosító 

javaslatát:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2333   Száma: 10.11.11/7/0/A/KT 
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Ideje: 2010 november 11 17:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.69 6.67 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Filó András Tart. - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot az elfogadott módosításokkal. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2334   Száma: 10.11.11/7/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 17:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 80.00 
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Nem 1 7.69 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

374/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

a) tekintettel arra, hogy a Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete által 

tervezett Európai Népek Fesztiváljának (European People’s Festival) 

előkészítése még nem teljeskörű, és a pályázattal kapcsolatban számos nyitott 

kérdés merül fel, és ilyen helyzetben pénzügyi garanciát nem áll módjában 

vállalni, az EPF – fesztiválpályázat EACEA /1.3.6 – Európai kulturális 

fesztiválok támogatása című pályázathoz visszavonhatatlan önerőt nem 

biztosít; 

Továbbra is támogatja ugyanakkor, hogy az Európai Népek Fesztiválja 

(European People’s Festival) című rendezvény 2011-ben Szentendrén kerüljön 

megrendezésre, elsősorban szponzori és egyéb pályázati összegekből; 

b) felkéri a Nemzetközi Kapcsolatok Egyesületét, hogy 2010. december 31-ig 

nyilatkozzon arról, hogy az elkészített, pontos költségvetés alapján 

rendelkezésre áll-e a fesztivál megrendezéséhez szükséges anyagi forrás és a 

megrendezést vállalja; 

c) felkéri a Polgármestert, hogy legalább 3 rendezvényszervező cégtől kérjen 

ajánlatot a fesztivál megszervezésének költségéről; 
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d) felkéri a Nemzetközi Kapcsolatok Egyesületét, hogy az Oktatási és Kulturális 

Bizottság decemberi ülésére a Premiting találkozó 1,8 MFt-os önkormányzati 

támogatásáról számoljon el;  

e) felkéri a jegyzőt, hogy a 2011. évi költségvetés tervezésekor 6 millió Ft-ot 

céltartalékként tervezzen be. 

 

Felelős:  Polgármester, Jegyző, Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke 

Határidő:  azonnal 

  b. 2010. december 31.  

 

 

 

8.  Sürgősségi indítvány a VSz Zrt-ben lefolytatandó vizsgálatról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: véleménye szerint a sürgősségi indítvány témája zárt 

ülésen történő tárgyalást igényel.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja, hogy zárt ülésen folytatódjon a tárgyalás. 

Szavazásra bocsátja a javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2335   Száma: 10.11.11/8/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 17:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 73.33 

Nem 1 7.69 6.67 

Tartózkodik 1 7.69 6.67 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 
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Kun Csaba Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Magyar Judit Tart. - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

 

 

A Képviselő-testület 17.45 órától 18.23 óráig zárt ülésen folytatja a tanácskozást, melyről 

külön jegyzőkönyv készül.  

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 18.23 órakor az ülést megnyitja, jelenlévő képviselők száma 

13 fő, az ülés határozatképes.  

 

 

 

 

9.  Előterjesztés az izbégi műfüves pálya lefedéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Alpolgármester úrnak.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: beszámol arról, hogy az ülés előtt még jelen volt Fitos 

József úr és Mészáros Tamás úr akikkel tárgyalást folytatott, mert azt látta, hogy az 

előterjesztésben kiosztott számítások alapján még nem teljesen letisztázottak a pálya 

gazdaságossági mutatói. Megállapodtak abban, hogy a Képviselő-testületnek javasolni fogja, 

hogy a tulajdonosi hozzájárulást adják meg a sporttelepen lévő műfüves pálya lefedéséhez, 

valamint a határozati javaslat kiegészül egy új ponttal, amelyben kérik a Hivatalt, hogy a 

létesítmény érdekében a Műszaki-, és a Vagyon Iroda soron kívül járjon el az engedélyezés 

lefolytatásában.  

 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik arról, hogy Boros Ivánnal, a Sport Kft ügyvezetőjét 

nem tudta utolérni, hogy  tárgyaljon vele. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy Boros Ivánnal kell tárgyalni, mert a Hivatal 

végrehajt, nem tárgyal.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: elmondja még, hogy azt beszélték meg, hogy a 

gazdaságossági számítások alapján a szerződés hosszabbításáról ne most, hanem a következő 

ülésén döntsön a Képviselő-testület. 



 47 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: meg kell határozni, hogy mihez adják a tulajdonosi 

hozzájárulást. Ezek alapján az 1. pont a következőképpen módosul: „…hozzájárul, hogy a 

Mészáros Team Sport Kft. a saját költségén történő engedélyeztetés után saját költségen 

megvalósítja az izbégi műfüves pálya fedését.” A 2. pontban megadják a tulajdonosi 

hozzájárulást, és a 3. pontba az kerül, hogy a Képviselő-testület a következő ülésén dönt a 

szerződés meghosszabbításáról.” Elmondja még, hogy a Hivatal nem tud tárgyalni az ügyben.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: abban a kérdésben, hogy hol kell kezdeni az ügyet, 

vagy mennyi az illeték, abban természetesen segítenek, de  az Ügyvezető helyett nem tudnak 

intézkedéseket megtenni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megerősíti, hogy az Ügyvezető feladatát nem vállalhatja át a 

Hivatal.  

 

Kun Csaba képviselő: az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal ért egyet és azzal, 

hogy 5 évre kössék meg a szerződést. A pálya téli kihasználtsága attól függ, hogy le van-e 

fedve – tehát ha nincs lefedve, ott nem lehet focizni mert hideg van – ellenben a banki 

részleteket törleszteni kell. A Mészáros Team Sport Kft vállalta, hogy saját költségén lefedi a 

pályát, ezért nem érti, hogy az Önkormányzatnak mi ebben a rizikó? Véleménye szerint az 

Önkormányzat saját anyagi érdekében köteles a szerződést megkötni, mert a Boros Iván által 

még 60 napig vezetett Kft nem fogja tudni törleszteni a részleteket a téli időszakban és az új 

ügyvezető majd az Önkormányzattól fog segítséget kérni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavaztatni fog az eredetiről is.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: felhívja a figyelmet, hogy egy órával ezelőtt beszélte meg 

az imént elmondottakat.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: véleménye szerint már másnaptól elkezdhetik a tervezést és 

majd a következő testületi ülésen döntenek a szerződésről.   

 

Pintér Ádám képviselő, Egészségügyi, Szociális és Civil Bizottság elnöke: bizottságuk 

álláspontja szerint nagyon fontos, hogy a város téli sportolási lehetőségei bővüljenek. A 

gazdaságossági számítást – amelyet délelőtt kapott meg – még nem tudta megfelelően 

áttekinteni. Felhívja a figyelmet, hogy gyorsan kell dönteni, hogy a fagy beállta előtt 

elkezdhessék a munkálatokat. 

 

dr. Filó András képviselő: támogatja az előterjesztést és az 5 éves szerződést, de nagyon sok 

kérdés merül fel. Nem tud kiigazodni a kapott táblázatban. Jelzi, hogy csak két szám kellett 

volna, az éves bevétel lefedés nélkül és lefedéssel.  

 

Nánási Hajnalka vagyongazdálkodási referens: október 15-től április 15-ig lefedve 6.090 

EFt,  április 15-től október 15-ig 4,060 EFt a célzott bevétel. Egyszerű számítás alapján is 

minimum 5 év kell a befektetés megtérüléséhez. A költségek között nem szerepel például a le- 

és felszerelés költsége, amelyek majd minden évben adódnak.  

 

dr. Filó András képviselő: hiányolja, hogy az ajánlatban nem szerepel, hogy 5 év után mi 

történik a pályával, marad-e az Önkormányzaté. Azt sem érti, hogy gáz-kiépítést terveznek, 

miközben fáradt-olajjal működtetik a kazánt.  
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Nánási Hajnalka vagyongazdálkodási referens: az átküldött anyaghoz hozzátették, hogy a 

megtérülés és a lefedés átbeszélése szükséges, mert még nincs teljesen letisztázva hogy mi 

lesz az öt év letelte után.  

 

Kun Csaba képviselő: javasolja, hogy a határozati javaslat 3. pontját egészítsék ki azzal, 

hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

megvizsgálja a módosított szerződést. Ha rábólintottak, akkor érvényes ez a határozat és 

végre van hajtva.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ezek alapján kérdezi, hogy az a javaslat, hogy az eredeti 

szerződés maradjon plusz a két bizottság a szerződés-módosítást ellenőrizze. 

 

Kun Csaba képviselő: a szerződésben garanciák legyenek arra, hogy ha a tető megépül, 

akkor ki használja, kié lesz a tulajdon, stb. – tehát a jogi és pénzügyi kérdéseket kell tisztázni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Jegyző Asszonyt, hogy olvassa fel a módosítást.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a 3. pont kiegészül: „a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság vizsgálja meg a szerződés-módosítás tartalmi elemeit, a 

megvalósítás garanciáit pénzügyi és jogi szempontból.” 

 

 

Mikrofonon kívüli vita alakul ki, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság vagy a Költségvetési 

és Vagyongazdálkodási Bizottság vizsgálja-e. 

 

Tolonics Gyula képviselő: javasolja, hogy a kérdésben ne most, hanem a november 22-i 

rendkívüli ülésen döntsenek.  

 

dr. Filó András képviselő: azt a javaslatot támogatja, hogy most adják meg a tulajdonosi 

hozzájárulást.  

 

Kun Csaba képviselő: visszavonja javaslatát.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Jegyző Asszonyt, hogy Alpolgármester úr módosító 

javaslatával együtt olvassa fel a határozati javaslatot.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző:  

„Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. hozzájárul, hogy a Mészáros Team Sport Kft. a saját költségén történő engedélyeztetés 

után saját költségen megvalósítsa az izbégi műfüves pálya fedését. 

2. tulajdonosi hozzájárulását adja az izbégi sporttelepen lévő műfüves pálya fedéséhez; 

3. a Sportcélú Kft. és a Mészáros Team Kft. közötti szerződés meghosszabbításáról 

gazdasági számítások alapján a Képviselő-testület rendkívüli ülésén dönt.” 

 

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

határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 2339   Száma: 10.11.11/9/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 18:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

376/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. hozzájárul, hogy a Mészáros Team Sport Kft. a saját költségén történő 

engedélyeztetés után saját költségen megvalósítsa az izbégi műfüves pálya 

fedését. 

2. tulajdonosi hozzájárulását adja az izbégi sporttelepen lévő műfüves pálya 

fedéséhez; 
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3. a Sportcélú Kft. és a Mészáros Team Kft. közötti szerződés 

meghosszabbításáról gazdasági számítások alapján a Képviselő-testület 

rendkívüli ülésén dönt. 

 

Felelős: 1., 2. pont: Polgármester 

              3. pont: Polgármester, Sportcélú Kft. Ügyvezetője 

Határidő: Azonnal 

 

 

10.  Előterjesztés a Baptista Gyülekezet részére történő telek-átadásról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Dani Zsolt baptista lelkész.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: beszámol az eddig történt tárgyalásokról és egyeztetésekről. 

Elmondja, hogy az elmúlt években a Vasúti-villasori óvodát már átadták a Református 

Egyháznak, amely igen sikeresen működik, hiszen 124 MFt-os pályázatot nyertek. A Baptista 

Gyülekezettel kapcsolatban elmondja, hogy egy új építkezésről döntött a testület, valamint az 

Evangélikus Egyházzal is folynak tárgyalások. A Baptista Gyülekezet 3 csoportos óvodát 

hozna létre, amelyet legalább 20 évig működtetne. A megépítendő épület többfunkciós lenne, 

amely ifjúságvédelmet, nyári táboroztatást és egyéb feladatokat is ellátna. Az előszerződés 

alapján a 10 ezer m² nagyságú telek felelne meg leginkább erre a célra.  Mivel egy nagyobb – 

egybe kezelendő – területről van szó, úgy állapodtak meg, hogy a plusz területen egy 

többfunkciós játszótér kerül kialakításra. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2340   Száma: 10.11.11/10/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 18:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

377/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Magyarországi Baptista Egyház részére a 

Radnóti út melletti 8634/71 hrsz. ingatlanból a korábban tervezett 10000 m2 helyett 

11423 m2 területű önálló ingatlan kerüljön kialakításra és átadásra; 

2. támogatja, hogy a megnövekedett területen az eddigi tervezett funkciók mellett az 

Egyház egy, a lakosság számára is elérhető játszóteret alakítson ki és tartson fenn; 

3. amennyiben a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság jogerősen engedélyezi a 

telekalakítást, felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tulajdonátadási megállapodást a 

melléklet szerinti tartalommal a Magyarországi Baptista Egyházzal megkösse. 

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő:  a jogerős telekalakítást követő 15 napon belül 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

11.  Előterjesztés László atya tér névadással kapcsolatban 

 Előadó: Fülöp Zsolt és Fekete János képviselők 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 
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Fülöp Zsolt képviselő: ismertetésében elmondja, hogy a László-telepen van az a jelenleg 

névtelen terület, mellyel kapcsolatban az ott élők szeretnék, hogy nevet kapjon. A tér 

elnevezése lakcímváltozással nem jár, és az Önkormányzatnak plusz költséget nem jelent. A 

Katolikus Egyház – illetve László atya – adományozta a területet az ott élőknek, ezért 

szeretnék, ha róla lenne elnevezve a terület. Elmondja, hogy Blankeinstein György 

plébánossal a nyár folyamán beszélt, aki nagyon örült a kezdeményezésnek, akkor abban 

maradtak, hogy a választások után készüljön előterjesztés. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kiegészíti azzal, hogy üdvözlendő és példaértékű a területen 

történt felújítás. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem támogatja a javaslatot, az 

Oktatási és Kulturális Bizottság pedig azt javasolta, hogy lakossági levél és Egyházközségi 

vélemény alapján döntsön a testület.  

 

Tolonics Gyula képviselő: elmondja, hogy az Egyházközségben – ahol többen olyanok is 

jelen voltak, akik ismerték László atyát – szó volt az elképzelésről és az a vélemény alakult 

ki, hogy László atya rendkívül szerény és visszafogott ember volt, nem örülne, ha még egy 

közterületet elneveznének róla.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: tudomásul véve az elhangzottakat elmondja, hogy az ott lakók 

mindenképpen szeretnék, ha a tér nevet kapna. Javasolja, hogy a következő testületi ülésre – a 

lakossággal egyeztetve – más névre vonatkozó javaslatot szeretnének előterjeszteni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Képviselő Úrtól kérdezi, hogy a javaslatot visszavonja, és az 

elhangzott javaslat módosítás volt?  

 

Fülöp Zsolt képviselő: javasolja, hogy most arról döntsenek, hogy el szeretnék nevezni a 

területet és a decemberi vagy januári ülésén – a lakossággal egyeztetve – névjavaslattal, mint 

polgármesteri előterjesztés kerüljön a Képviselő-testület elé.  

 

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

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: jelzi, hogy pontatlanul szerepel a határozati javaslatban 

a térmérték, helyesen 2066 négyzetméteres területről van szó. Felolvassa a határozati 

javaslatot: „Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1652 helyrajzi számú 

2066 négyzetméter alapterületű névtelen, kivett közterületet el kívánja nevezni, és ennek 

érdekében felkéri a Polgármestert, hogy legkésőbb a 2011. januári Képviselő-testületi ülésre 

terjessze elő az érintett lakosok véleményének kikérésével a terület elnevezését.” 

 

dr. Filó András képviselő: kérdése, hogy egy olyan kivett közterületről van szó, amelyről 

nem nyílik egy ingatlan sem?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: igen.  

 

dr. Filó András képviselő: ezek szerint nem muszáj térnek nevezni, hanem park is lehet.  

 

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

határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 2341   Száma: 10.11.11/11/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 18:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 30.77 26.67 

Nem 2 15.38 13.33 

Tartózkodik 7 53.85 46.67 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr Dukai Miklós Nem - 

Pintér Ádám Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

378/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1652 helyrajzi számú 2066 

négyzetméter alapterületű névtelen, kivett közterület névadásáról szóló előterjesztést nem 

kívánja a januári ülésén napirendre tűzni.  

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 
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12.  Előterjesztés intézkedési program indításáról a pismányi földcsuszamlás 

megállítására, a vészhelyzet elhárítására 

 Előadó: Fülöp Zsolt és Fekete János képviselők 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy 2010. május 16-án az 

Akácfa utcában földcsuszamlás történt. Ez után nagyon sok teherautó közlekedett a 

környéken, mert földet hordtak, próbálták megállítani a további földcsuszamlást.  Ennek 

következtében az utca jelentősen károsodott. Ilyen földcsuszamlás a környéken bármikor és 

bárhol előfordulhat, hiszen a talaj szerkezetének vizsgálatát nem rendelte meg az 

Önkormányzat. Állítólag statikai vizsgálat készült a területre, ennek tartalmáról a lakók nem 

kaptak információt. Az előterjesztést azért készítették, hogy elinduljon a talaj szerkezetének 

vizsgálata, mert ennek birtokában lehet dönteni azokról a munkákról, amelyeket a környéken 

szükséges elvégezni. A vészhelyzet elhárítása volt az elsődleges feladat, ezután a területet 

helyre kell állítani, majd a következő lehetséges vészhelyzetek megelőzését kell megoldani. 

Felmerült az is, hogy egyes ingatlanokon túlépítkezés történt, amelyek szintén a probléma 

okozói lehetnek. Javasolja, hogy készüljön talajmechanikai vizsgálat, statikai és hidrológiai 

felmérés, és tájékoztatni kellene a lakosságot, valamint az utat helyre kellene állítani. Ahhoz, 

hogy a jövő évi költségvetésbe ennek költségét be tudják tervezni, decemberre árajánlatot 

kellene kérni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Költségvetési 

és Vagyongazdálkodási Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem támogatta a 

javaslatot. Elmondja, hogy a helyzetről többkörös tárgyalások voltak, kéri Kun Csaba 

képviselő urat és dr. Török Balázs alpolgármester urat, adjanak tájékoztatást.  

 

Kun Csaba képviselő: ismerteti, hogy van egy statikai szakvélemény, amelynek alapján már 

munkálatokat végeztek a helyszínen. A probléma megoldására vis maior keretet igényeltek, 

de sajnos nem kaptak rá pénzt. Ebből adódik, hogy a felmerülő költségeket az 

Önkormányzatnak kell saját forrásból kigazdálkodnia. Nem cselekvési programra van 

szükség, hanem a következő évi költségvetésben el kell különíteni a probléma megoldására 

megfelelő összeget. Ennek nagyságát a városüzemeltetésnek kell felmérni, hogy pontosan mik 

azok a legfontosabb munkák, amelyeket el kell végezni – a meglévő statikai szakvélemény 

alapján. Tájékoztatásul elmondja még, hogy a Pilisi Parkerdő munkatársainak 

közreműködésével egy erdősítési terv is készült, hogy majd a támfalat hogyan lehet 

„megfogni”. A meglévő statikai felmérés alapján a szükséges munkálatokat el tudják végezni, 

felesleges újabbat csináltatni annál is inkább, mert nincs rá pénze az Önkormányzatnak. 

Tudomása szerint a lakosok tájékoztatva voltak, voltak olyanok is, akik a statikussal is tudtak 

egyeztetni, valamint ő maga is többször volt a helyszínen. A legsürgősebb munkákra még az 

idén, de a végleges megoldásra a következő évi költségvetésben kell elkülöníteni pénzt. 

Elmondja, hogy egy lakónak az Önkormányzat az életveszély miatt elhelyezést biztosított, a 

többiek nem kérték.  

 

A felszólalás közben a karzaton lévők hangot adnak ellenvéleményüknek, akiket 

Polgármester úr rendre utasít. Elmondja, hogy szavazás alapján szót ad a lakók 

képviselőjének.  
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dr. Török Balázs alpolgármester: elmondja, hogy Kun Csaba képviselő úrtól tájékozódott a 

kialakult helyzetről, valamint személyesen szeretette volna a helyszínt megtekinteni, de ezt 

egy épített akadály miatt nem állt módjában megközelíteni a helyszínt.  Sikerült viszont az 

egyik lakóval felvennie a kapcsolatot, hogy jobban megismerje a problémát és egyeztetéseket 

folytassanak a megoldásra. Nem ért egyet újabb szakvélemény elkészítésével.  

 

Pintér Ádám képviselő: furcsának tartja, hogy az előterjesztő két képviselő nem tájékozódott 

a Hivatalban, mert akkor a Városüzemeltetési referenstől megkaphatták volna a statikai 

véleményt. Erről Hídvégi Krisztina – a lakók jelenlévő képviselője – szintén tudott, ő 

tájékoztatta volna őket, ha megkérdezik. Vele egyébként a következő napra időpontot 

egyeztetett, hogy Fekete János képviselővel – és más hivatali képviselővel – a helyszínen 

tájékoztassák a lakókat a kialakult helyzetről.  

 

Magyar Judit képviselő, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: bizottságuk nem támogatta 

az előterjesztést, mert kevésnek tartották a kapott információt. A jövőre vonatkozóan kéri 

képviselő-társait, ha egyéni előterjesztést adnak be, akkor vegyenek részt a bizottsági 

üléseken, hogy a felmerülő kérdésekre válaszolni tudjanak. Módosító javaslata, hogy a 

következő testületi ülésre a műszaki vélemény alapján készüljön költségvetés erre az évre, 

illetve a következő évre.  

 

dr. Filó András képviselő: elmondja, hogy ő maga statikus, ez a szakterülete. Az 

előterjesztésből nem derül ki, hogy a szakvéleményt ki rendelte meg, kitől, mit állapított meg. 

A Csóka utcai földcsuszamlást említi, ahol a Vízművek azt mondta, hogy földcsuszamlás 

miatt törtek el a vízcsövek, az Önkormányzat pedig azt mondta, hogy csőtörés miatt csúszott 

meg a föld. A javasolt talajmechanikai vizsgálattal kapcsolatban az a véleménye, hogy ehhez 

nagyon sok pénz kell, és ilyen előkészítetlenül nem szabad elindíttatni.  

 

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

 

Hídvégi Krisztina (lakók képviseletében): a statikai vizsgálattal kapcsolatban elmondja, hogy 

azt csak az a 2-3 lakó ismeri, akiket a helyzet közvetlenül érint, de az utcában lakók nem 

kaptak információt. Az ügy harmadszor kerül a testület elé. Kun Csaba képviselő úrtól kaptak 

a szeptemberi ülés után egy olyan ígéretet, hogy az ülés után 1 héttel írásban fogja 

tájékoztatni a lakókat, de ez a mai napig nem történt meg. Ez előtt még aláírásokkal 

alátámasztott beadványuk is volt, amelyre szintén nem kaptak választ. Számtalanszor 

telefonáltak, e-maileket küldtek az ügyben. Amikor Jegyző Asszonnyal sikerült beszélnie, az 

után történt egy „baleset-mentesítés”, de hosszú távon ez az utat még járhatatlanabbá tette. 

Kérdése, hogy mi lesz a megcsúszott telkeken lakókkal, illetve ez még kiket érinthet, hogy 

fog ez kiderülni? Nem ismeri a statikai vizsgálatok eredményét, de a hegyoldal azóta is 

folyamatosan csúszik azzal a földdel együtt, amelyet május óta odahordtak. Arra a felvetésre, 

hogy miért került képviselői indítványként a testület elé ismét a probléma elmondja, hogy 

több szálon futott az ügy, több képviselőt megkeresett már mindkét oldalról, hogy ki tudja a 

problémájukat megoldani. Szerinte külön kell választani a földcsuszamlás és az út ügyét. 

Ezzel kapcsolatban kérdései, hogy mi lesz a megcsúszás következménye és a jövője? Tud-e 

arra biztosítékot valaki – akár egy vizsgálattal – hogy a többi ház nem indul meg? Az úttal 

kapcsolatban elmondja, hogy egy alap nélküli, gyenge minőségű út, amelyen eddig is 5 t-s 

korlátozás volt.  A teherautók folyamatosan jártak, így az út annyira járhatatlanná vált, hogy 

nem tudtak hazamenni. Szakértőt hívtak, aki szakvéleményt adott az út állapotára. Felhívja a 
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figyelmet, hogy minimum 100 embert érint a probléma, akik az első fagyok alkalmával már 

nem fognak tudni hazamenni.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: Pintér Ádám képviselőtársa által említett szakvélemény tartalmát nem 

ismeri. Azt sem tudja, hogy képviselőtársa tudja-e pontosan, hogy a területen – ingatlanokra 

vonatkozva – mik a problémák. Azért készítették az előterjesztést, hogy erről legyen az 

Önkormányzatnak megfelelő szakvéleménye. Ha a jelzett anyagban ezek szerepelnek, akkor 

meg kell határozni, hogy a 2010-es évben melyek azok a feladatok amelyeket elvégeztetnek 

és melyek azok amelyek áthúzódnak a 2011-es évre, majd ezekről tájékoztatni kell a 

lakosságot. Utalva az előbb említett Csóka utcai csuszamlásra is, véleménye szerint pontosan 

ezért szükséges, hogy megvizsgáltassák, hogy a pismányi hegyoldalban milyen folyamatok 

zajlanak, hogy az Önkormányzat minél több információ birtokába legyen, hogy előre tudja a 

veszélyt megelőzni.  

 

Kun Csaba képviselő: elmondja, hogy amíg alpolgármester volt, addig őt Hídvégi Krisztina 

nem kereste meg a problémával. Elmondja, hogy vis maior pályázat volt beadva, de az sajnos 

eredménytelen lett. Amikor értesültek arról, hogy az út járhatatlan, felkérték a vállalkozót, 

hogy tegye rendbe legalább annyira, hogy közlekedni lehessen rajta. Véglegesen még azért 

nem lehet megcsinálni, mert még folynak a helyreállítási munkák és egyébként sincs rá kerete 

az Önkormányzatnak. Jelzi, hogy Pismányban az összes vízmosás melletti ingatlanok 

esetében ilyen helyzet bárhol előadódhat. Ezek felmérése jelentős költséggel járna, amelyre 

nincs költségvetési fedezet. A költségvetés tárgyalásakor kell erről beszélni. Megérti a 

lakosokat és egyetért, hogy félnek, de elmondja, hogy még nagyon sok ember van, akik 

hasonló környezetben laknak, és vannak olyanok is, akik mély fekvésű területen laknak, 

azokat pedig a belvíz önti el, sőt nincs megoldva a csapadékvíz elvezetés az egész városban – 

kivéve Pannónia-telepet – és ezekre sincs pénz.  

 

Pintér Ádám képviselő: nehezményezi, hogy Fülöp Zsolt képviselő úr pár napja értesült az 

anyag elkészültéről, de fel sem ment a Városüzemeltetési referenshez, hogy érdeklődjön 

felőle. Elmondja, hogy a Hivatal megrendelte az anyagot, ez tartalmazza a vizsgálatot, amely 

a probléma megoldásához szükséges. Most az a feladat, hogy a vizsgálati eredmények alapján 

és a jövő évi költségvetést megnézve megoldást találjanak az Akácfa utca problémájának 

megoldására. Ő maga érdeklődött a Hivatalban, képviselőtársa pedig előterjesztést írt, 

amelyben statikai vizsgálatot kér, ami rendelkezésre áll.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megkéri a képviselőt, hogy ne személyeskedjen, most a 

megoldásokat keresik.  

 

dr. Filó András képviselő: véleménye szerint sokkal nagyobb a felelőssége az 

Önkormányzatnak a patak által okozott károk esetében, mert a patak az Önkormányzaté, ahol 

szintén családi házas ingatlanok vannak. A földcsuszamlás egy olyan vis maior, ahol 

mindenkinek a saját kárát kellene hogy viselje, és ha ebben az Önkormányzat segít, akkor az 

az Önkormányzat jószándékát mutatja, erre kötelezni nem lehet. Véleménye szerint sorrendet 

kellene felállítani a helyreállításokról.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy a vis maior pályázatra 200 

MFt-ból 30 MFt-ot kapott az Önkormányzat úgy, hogy részletesen le van bontva, hogy mit 

kell abból megcsinálni. Véleménye szerint a költségvetési koncepció decemberi ülésen 

történő tárgyalásakor konkrétan ki kell térni azokra az esetekre, hogy miből lehet megoldani.  
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dr. Dukai Miklós képviselő: ügyrendi javaslata, hogy zárják le a vitát.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2342   Száma: 10.11.11/12/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 19:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 73.33 

Nem 1 7.69 6.67 

Tartózkodik 1 7.69 6.67 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Magyar Judit Nem - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: lezárják a vitát, de az eddig jelentkezetteknek még megadja a 

szót.  

 

Hídvégi Krisztina (lakók képviseletében): vitatkozik azzal, hogy az Önkormányzatnak nincs 

felelőssége, hiszen a teherautók engedéllyel közlekedtek az úton. Az utak a tulajdonában 

vannak és felelőssége, hogy balesetmentes közlekedést biztosítson. Elmondja, hogy még 

gyalogosan sem lehet közlekedni utcájukban, és ha a tél beáll, akkor még inkább 

ellehetetlenülnek. Örül hogy elkészült az említett statikai vizsgálat, de ennek tartalmáról a 
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lakókat is tájékoztatni kellene. Ez alapján az eddigi munkálatok feleslegesek voltak, sokba is 

kerülhetett és tönkretette az útjukat – Önkormányzati engedéllyel. Szeretne választ kapni arra 

a kérdésre, hogy mit tervez az Önkormányzat, és miben állapodott meg a beruházóval és hogy 

fognak télen közlekedni?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a költségvetési koncepciónál megvizsgálják, 

hogy mennyi pénzt tudnak biztosítani azokra a feladatokra, amelyeket mindenképpen meg 

kell csinálni.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: feltételezi, hogy szakvélemény alapján kezdték meg a 

tulajdonosok a veszélyhelyzet elhárítását, a szakvéleményt készítő szakember műszaki 

irányítása mellett. Természetesen a megfelelő mennyiségű föld felszállításához megfelelő 

méretű és mennyiségű tehergépjárművek szükségesek. Alpolgármester úr és a kollégák 

folyamatosan figyelemmel kísérték a munkálatokat, és amikor telefonon jelezték a lakók, 

hogy probléma van, azonnal helyszíni szemlét tartottak és megkezdték a közvetlen 

balesetveszély elhárítást. Felszólalónak válaszolva elmondja, hogy vele levelezést folytattak, 

hogy a helyreállítás jelen szakaszában teljesen felesleges ennél több pénzt az út helyreállításra 

fordítani, tekintettel arra, hogy a statikai helyreállítási munkák még nem fejeződtek be, 

amelyhez ilyen nagy mennyiségű föld felhordása szükséges. Szó volt arról is, hogy próbálják 

a balesetveszély elhárítását folyamatosan fenntartani a pénzügyi keretek és lehetőségek 

keretein belül.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az előterjesztőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: örül, hogy az előterjesztés elérte a célját. Véleménye szerint a 

költségvetés tárgyalásakor jó lenne fontossági sorrendet felállítani, de először a kötelező 

feladatokat kell előre venni. Javasolja, hogy az elkészült statikai és erdészeti szakvélemény 

tartalmáról tájékoztassák a lakosságot, valamint arról, hogy az út helyreállítása hogyan és 

mikor történik, hogyan történik a hegyoldal megállítása, valamint ha a munkák során az út 

újra tönkre megy, akkor azt hogyan állítják majd helyre, hogy a lakók meg tudják közelíteni 

az ingatlanjukat. Kéri Magyar Judit képviselő asszonyt, ismételje meg módosító indítványát. 

 

Magyar Judit képviselő: módosító indítványa, hogy a hatástanulmány kapcsán induljon el – 

és a következő testületi ülésen záródjon is le – az a műszaki megvalósíthatósági felmérés, 

amely költségvetése……… 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: diktálja: „… kéri a Polgármestert, hogy a 2010. decemberi 

testületi ülésre készüljön műszaki szakértői vélemény az Akácfa utcai földcsuszamlás 

helyreállításának költségeivel kapcsolatban.” 

 

Fülöp Zsolt képviselő: szeretné az 1. pontot úgy módosítani, hogy „a meglévő statikai 

szakvélemény birtokában tájékoztatják a lakosságot, hogy ebben az évben milyen 

munkálatokat végeznek és az utat mikor, és hogyan állítják helyre.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem tartja jó ötletnek, mert majd csak a költségvetési 

koncepció tárgyalásakor tudnak erről tárgyalni.  
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Fülöp Zsolt képviselő: a statikai szakvélemény alapján semmi mást nem kell csinálni, csak 

fellapozni és azt mondani, hogy ezeket a munkálatokat kell elvégezni a tél beállta előtt, ezek 

miatt ennyi teherautó fog itt erre járni, ezt kell eltűrni, az utat ekkor fogjuk helyreállítani – 

pont. Ennyit kell mondani, ezt várják.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: és erre ekkora összeg áll rendelkezésre, pont. Szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2343   Száma: 10.11.11/12/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 19:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 30.77 26.67 

Nem 2 15.38 13.33 

Tartózkodik 7 53.85 46.67 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr Dukai Miklós Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Filó András Tart. - 

Kun Csaba Tart. - 

Pintér Ádám Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

határozati javaslatot. A Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

 

 



 60 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

379/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja, hogy készüljön 

cselekvési program a talajmechanikai, statikai és hidrológiai fölmérés után az Akácfa utca és 

környékére. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  Költségvetési koncepció elfogadása után  

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ügyrendi javaslata, hogy meghívó szerinti 4. napirendi pont: 

„Előterjesztés Pro Szentendre Kft. ügyében” és a meghívó szerinti 8. napirendi pont: 

„Előterjesztés az AquaPalace Kft. 2010. 01-09. havi gazdálkodásának elemzéséről”, 

kerüljön megtárgyalásra. Kéri a szavazást a javaslatról.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2344   Száma: 10.11.11/13/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 19:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 
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Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Pintér Ádám Távol - 

 

    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület egyetért a javaslattal. 

 

 

 

13.  Tájékoztató a Pro Szentendre Kft. ügyében  

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Bornemissza Miklóst a Pro Szentendre Kft. ügyvezetőjét 

behívja az ülésterembe. A legutóbbi Képviselő-testületi ülésen elhangzott Fülöp Zsolt 

indítványa miszerint a SZEI beruházási költségeinek alakulásáról adjon tájékoztatást a Pro 

Szentendre Kft. ügyvezetője a Képviselő-testület részére. Elmondja, hogy a tájékoztatást 

megkapták. Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: elmondja, hogy Szentendre Városának körülbelül 1 Mrd Ft-os 

beruházásáról van szó, ez az összeg lényegesen több a tervezett összegnél. Kérdése, hogy 

minden építési költséget tartalmaz-e a tájékoztatóban szereplő táblázat? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: hiányosságokat vélt felfedezni az anyagban, amiket a 

Tulajdonosi Bizottság ülésén jelezett. Példaként említi a pályázati önerőt, amire a Kft. 

vezetője azt a tájékoztatást adta, hogy erre nincs lehetőség, mivel nem lehet többletforrásokat 

szerezni, az önerőt csak a hátrányos helyzetű kistérségek kaphatják meg. A tájékoztatóban ez 

nincs leírva. Célszerűnek tartotta volna, ha azok a lehetőségek is szerepelnek, ahol a Kft.-nek 

nem sikerült a célt elérni, de próbálkozott. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdése, hogy az önkormányzat mi alapján adott be pályázatot? 

Időközben kiderül, hogy a pályázat nem támogatja a költözést, véleménye szerint, ezek 

problémának számítanak. 

 

Bornemissza Miklós a Pro Szentendre Kft. ügyvezetője: elmondja, hogy a SZEI  

pályázatának elindításakor zöldmezős pályázat előkészületei történtek meg. Menetközben 

barnamezős pályázatra lett kiírva. A barnamezős pályázat meghatározza azt, hogy mit 

támogat, és mit nem támogat, ezt előre nem lehetett tudni. A barnamezős pályázattal 

kapcsolatban kapott a város egy ajánlatot a Pest Megyei Múzeumoktól-ő az illetékes régészeti 

hatóság, -hogy elvégzi a régészeti feltárásokat. Megadott egy 3 M Ft-nyi összeget, majd a 

későbbiekben, tájékoztatta az önkormányzatot, hogy másfajta régészeti eljárást kell 

lefolytatnia, mint amire vállalkozott. Emiatt érvényesíteni fogja annak hatását, azaz részletes 

városi feltárást fog végrehajtani. A város ezáltal kész helyzet elé lett állítva. Az ÁNTSZ, 

Tűzoltóság, és egyéb építési előírások változtak. 2007. évben indult el a tervezési munka és 

2009-es pályázati beadási időpont volt megadva. A két időpont között az előírások változtak. 

A Kft. megpróbálta tisztességesen és aprólékosan tényfeltáró módon megadni az összes 

számot és adatot, ahhoz hogy kimutatásra kerülhessen, hogyan is alakult ki az, ami itt 

szerepel. Bonyolult több éves áthúzódó munka van a háttérben lehetséges, hogy egy-egy apró 

részlet kihagyásra került. Az önkormányzat szeretett volna indulni egy önerő kiegészítő 

pályázaton és valóban kiderült, hogy csak a hátrányos helyzetű önkormányzatok 
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pályázhatnak. Tudomása szerint csak ez az egy dolog nem került leírásra az anyagban, 

amelyben csak tényfeltáró adatok szerepelnek. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármestertől dr. Török Balázs alpolgármester átveszi az ülés vezetését.  

 

Kun Csaba képviselő: a táblázat szerint a források azok, amelyek rendelkezésre állnak a 

pályázatból. A táblázatban szereplő összegek különbsége miből adódik? Folyik a 

közbeszerzési eljárás. További kérdése, várható-e, hogy a jelenleg rendelkezésre álló forrás 

nem lesz elegendő? 

 

Bornemissza Miklós a Pro Szentendre Kft. ügyvezetője: a táblázat értelmezését ismerteti. A 

szürke mezőben 0 megjelölés szerepel, mert nem ismerhető pontosan az építési összeg. A 

differencia ebből adódik. A közbeszerzési pályázat bontása megtörtént. A bíráló bizottság, 

úgy döntött, hogy még adatot kér. Ennek a döntési időpontját a közbeszerzési szakértők 

meghosszabbították, jelenleg már folynak a feltáró munkák, amelyek a bíráló bizottság által 

feltett kérdésekre választ adnak. A Kft. is csak ekkor tud konkrét választ adni, a feltett 

kérdésre. Jelen pillanatban a Kft. látókörében négy vállalkozás van, amelyeknek az anyaga 

minősítés alatt van, a többi a közbeszerzési szakértők szerint kizárt. Az egyik vállalat olyan 

árat adott meg, amelyik 35 M Ft-tal haladja meg az eddig rendelkezésre álló forrást. A másik 

vállalat 137 M Ft-tal, a harmadik 160 M Ft-tal, a negyedik 210 M Ft-tal haladja meg ezt a 

forrást. Mint Kft. vezetője nem minősít. Meg kell várni, hogy logisztikailag ki adta a legjobb 

ajánlatot. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester dr. Török Balázs alpolgármestertől visszaveszi az ülés 

vezetését.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: további hozzászólás nem lévén megköszöni a tájékoztatást. 

Elmondja, hogy a közbeszerzési eljárás miatt rendkívüli Képviselő-testületi ülés 

összehívására lesz szükség, aminek időpontja november 22. hétfő 17 óra. A közmeghallgatási 

időpontja november 23. kedd, szintén 17.00 órai kezdettel. 

 

A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

13.  Előterjesztés az AquaPalace Kft. 2010. 01-09. havi gazdálkodásának elemzéséről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést, megadja  a szót Tolonics Gyula 

képviselőnek. 

 

Dicső Zoltán és Fülöp Zsolt képviselők elhagyják az üléstermet a jelenlévő képviselők 

száma 10 fő. 

 

A napirendi pont tárgyalásakor Bacsa Csaba az AquaPalace Kft. ügyvezetője az 

ülésteremben tartózkodik. 

 

Tolonics Gyula képviselő: javasolja a zárt ülés elrendelését. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a szavazást Tolonics Gyula képviselő javaslatáról. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 2345   Száma: 10.11.11/14/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 19:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 80.00 53.34 

Nem 2 20.00 13.33 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   33.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Dicső Zoltán Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Pintér Ádám Távol - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a javaslattal egyetért.  

 

Az ülés 19.54 órától zárt ülésen folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 21.00 órakor a nyílt ülést megnyitja. 

 

Magyar Judit képviselő elhagyja az üléstermet, ezáltal a jelenlévő képviselő tagok száma 12 

fő.  

 

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

„Előterjesztés Környezetvédelmi Program felülvizsgálatáról”és 16. napirendi pont: 
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„Előterjesztés Local Agenda 21-ről” kerüljön megtárgyalásra, kéri a szavazást. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2353   Száma: 10.11.11/15/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 20:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a javaslattal egyetért. 

 

 

14.  Előterjesztés Környezetvédelmi Program felülvizsgálatáról  

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: behívja az ülésterembe Tatár Sándort a Vis Naturalis Bt.-től, 

aki a  programot előkészítette. A bizottságok álláspontjait röviden ismerteti.  

 

Tatár Sándor a Vis Naturalis Bt képviseletében: elmondja, hogy mindent elkészítettek a 

program megvalósításához. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni Tatár Sándor úrnak a részvételt, kérdés 

hozzászólás nem lévén kéri a szavazást a határozati javaslatról. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2354   Száma: 10.11.11/15/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 21:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

Magyar Judit Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

382/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 

Környezetvédelmi Programot elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

15.  Előterjesztés Local Agenda 21-ről  

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: behívja az ülésterembe Kamarás Renáta a WIKIMPEX Kft. 

képviselőjét. Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Képviselő-testület korábban levette 

az előterjesztést a napirendről, hogy a Környezetvédelmi Munkacsoport és a bizottságok azt 

vizsgálják meg. dr. Gyönyörű Zoltán ügyvéd úrtól levelet kapott, amelyben részletesen 

mellékelte, hogy egy korábbi önkormányzatnak már elkészült az anyag 95%-ban és onnan 

vette  át a Kft., amiben csak a szentendrei került kiegészítésre. A mai napon kapott egy újabb 

levelet, amelyben azt írta az Ügyvéd Úr, hogy visszavonja korábbi állítását. Kérdése Kamarás 

Renátához WIKIMPEX Kft. képviselőjéhez, hogy tud-e arról tájékoztatást adni ez félreértés 

volt-e és sikerült rendezni?  

 

Kamarás Renáta a WIKIMPEX Kft. képviselője: tudomása szerint az ügy rendeződött a 

WIKIMPEX Kft. ügyvezető asszonya egyeztetett a céggel, az eredmény pedig az lett, hogy 

visszavonták a bejelentést. Az Ügyvezető Asszony kompetenciájába tartozik a kérdés. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a válasz megnyugtató számára.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdése, hogy a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság miért 

nem tárgyalta az előterjesztést? Kérdése, hogy az önkormányzat számára mennyibe kerül a 

cselekvési program? 

 

Tolonics Gyula képviselő: egyeztetés folyamán derül ki, hogy a bizottság mely 

előterjesztéseket tárgyal meg. Ha Fülöp Zsolt képviselő javasolta volna az előterjesztés 

felvételét a napirendre, abban az esetben ez megtörtént volna. 

 

Sándorné Vince Viktória környezetvédelmi referens: a programban megfogalmazódik, hogy 

ezek mind lehetőségek, a bizottságoknak van döntési joguk, hogy mit preferálnak. A 

táblázatos lista, ahol időintervallumok vannak megjelölve. Van, ami folyamatosan zajlik és 

van, ami már az elkövetkező évre irányzódott elő. Nyilván a Képviselő-testület döntése után 

megvalósul, amennyiben pénzösszeg lesz hozzá rendelve. Jelenleg árajánlatok nélkül ezt 

nehéz hozzátársítani. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: az elhangzottakkal tisztában van. Elmondja, hogy miről szól az 

előterjesztés. A Képviselő-testület, ha támogatja az előterjesztést, akkor a táblázatban szereplő 

összeget is támogatja, van rá keret? Komolyan gondolja a Képviselő-testület vagy nem? Miért 

kell hangoztatni, hogy az önkormányzatnak van egy ilyen cselekvési programja? Tisztában 

szeretne azzal lenni, hogy a 2011. évi költségvetésből, ha betervezésre kerül mennyi összeg, 

kerül betervezésre? Mi az, ami a táblázatból kivételre kerül? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ezek a célok, melyek évekre le vannak bontva, a mindenkori 

költségvetési lehetőségek függvényében kerülnek megvalósításra. A megvalósítás valóban 

attól függ, hogy a költségvetés mekkora teret enged.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: Kérdése Kamarás Renátához WIKIMPEX Kft. képviselőjéhez a 

nyugati elkerülő út hol helyezkedik el? 
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Kamarás Renáta a WIKIMPEX Kft. képviselője: a tanulmányt közösen készítette 

kolléganőjével, ezt a részét nem ő készítette. Jelenleg nem tud választ adni. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: szerepel az anyagban, hogy a nyugati tehermentesítő úr csökkenti a 

Szentendrén átmenő tranzit forgalmat. Ezért tette fel a kérdést. Véleménye szerint semmiféle 

átmenő forgalmat nem vesz le a városról, a tanulmányban viszont ez szerepel, ezáltal a 

következtetéseket alaptalanoknak tartja. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Fülöp Zsolt képviselő véleményével részben ért egyet, mert 

Pilisszentlászló és a Pismány rész forgalmát is „levenné”. A kishíddal kapcsolatban konkrét 

megvalósítás kerül elfogadásra, akkor a mostani tehermentesítő útból tényleges elkerülő út 

lesz, alagútban összekötve a 11-es úttal.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a Local Agenda elnevezésű programra megfogalmazott 

feladatok végrehajtása és annak költsége az adott év költségvetésében kerül meghatározásra. 

 

Magyar Judit képviselő megérkezik az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 13 fő. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a határozati javaslatok elfogadásáról egyben szavaztat. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2355   Száma: 10.11.11/16/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 21:11  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 83.33 66.67 

Nem 2 16.67 13.33 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Nem - 
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Fülöp Zsolt Nem - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

Magyar Judit Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

383-A/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 

Local Agenda 21 elnevezésű programot elfogadja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Polgármester 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

383-B/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 

Local Agenda 21 elnevezésű programban megfogalmazott feladatok végrehajtása és ennek 

költsége az adott év költségvetésében kerül meghatározásra.  

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Polgármester 

 

 

 

 

17.  Előterjesztés a VSZ Zrt.-vel a gyepmesteri feladatok ellátására kötött vállalkozási 

szerződés meghosszabbításáról  

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést és a bizottságok álláspontjait.  

A Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság a 136/2010. (XI.3.) 

VKIB sz. határozatában megtárgyalta a VSZ Zrt.-vel a gyepmesteri feladatok ellátására kötött 

vállalkozási szerződés meghosszabbításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy a határozati javaslatban 

szereplő vállalkozási szerződés meghosszabbítását 2011. december 31-ig javasolja. Kérdése, 

hogy a bizottság miért módosítaná a határidőt? Megadja a szót Kun Csaba képviselőnek. 

 

Kun Csaba képviselő: a feltett kérdésre válaszolva elmondja, hogy a Szentendrei Árvácska 

Állatvédő Egyesület és Állatmenhely levelét megkapta a Képviselő-testület is. Tekintettel 

arra, hogy új ügyvezetője lesz a VSZ Zrt.-nek és elképzelhető, hogy szorosabb 

együttműködést el tud képzelni az Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesület és 
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Állatmenhellyel, tehát a vélemény az volt, hogy az új vezérigazgató véleménye alapján 

szükséges a Képviselő-testületi döntés meghozatala a hosszabbtávú megállapodásról. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elfogadja a bizottság javaslatát, kéri a szavazást a határozati 

javaslat elfogadásáról. 

Szavazás eredménye 

 

#: 2356   Száma: 10.11.11/17/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 21:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

384/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
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1. a VSZ Zrt.-vel a gyepmesteri feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződést 

2011. december 31-ig meghosszabbítja; 

2. felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontnak megfelelő szerződés aláírására; 

3. felkéri a VSZ Zrt. leendő vezérigazgatóját, hogy folytasson tárgyalásokat a 

Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesület és Állatmenhely vezetőjével és 

amennyiben a párhuzamosan folytatott tevékenységek terén lehetőséget lát olyan 

együttműködésre, amely nem okozza a feladatellátás költségeinek növekedését 

(esetleg csökkenti is azokat), akkor kössön megállapodást velük, illetve a 

tárgyalások eredményéről tájékoztassa a Polgármestert. 

 

Felelős:  1-2. pontokért: Polgármester 

 3. pontért: VSZ Zrt. vezérigazgatója 

Határidő:  1-2. pont: azonnal 

 3. pont: az új vezérigazgató megválasztását követő 60 nap 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előző napirendi ponthoz készült egy tájékoztató, melyet 

ismert. Elmondja, hogy a hulladékgazdálkodási tárgyú rendeletnek a módosításával és a 

közszolgáltatás díját meghatározó rendelettel kapcsolatban megkeresés történt a VSZ Zrt. 

vezérigazgatója felé, hogy készítsen költségelemzést és küldje el az önkormányzat számára. 

Válaszában jelezte, hogy a jövőre vonatkozó lépéseket nem kíván tenni ezzel kapcsolatban. 

 

 

 

18.  Előterjesztés a SZEI igazgatójának kérelméről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

Az Ötv. 12.§ (4) bekezdésének a) pontja alapján zárt ülés, melyről külön 

jegyzőkönyv készül. 

 

 

 

19.  Előterjesztés a kistérségi csatorna beruházásról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót dr. Dóka Zsolt 

jogtanácsosnak. 

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos: elmondja, hogy az előterjesztéshez készült egy előterjesztés 

kiegészítés, aminek a II. fejezetében szerepel, hogy milyen tevékenységek zajlottak a 

víziközmű társulat szervezése érdekében. A pályázatot határidőben úgy lehetséges benyújtani, 

hogy ha bizonyos adminisztratív eszközökkel beavatkozik a hivatal a folyamatba. Olyan 

helyeken ahol a lakosság alacsony támogatást tanúsított, csökkentésre kerül a műszaki 

tartalom és visszább lesz véve a fejlesztés. A részletek a mellékletekben szerepelnek, ezeken a 

helyeken nem lenne csatorna. A beruházás megmentése érdekében ez egy kényszerhelyzet. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a DMRV-nél milyen 

problémák vannak. A műszaki és a pénzügyi adatok eltérnek és az önkormányzat adatbázisa 

is eltér ez ügyben. Ennek érdekében rengeteg pontosítás történt. Megköszöni Alföldiné 

Petényi Zsuzsanna főépítésznek, az Építéshatósági Irodának, dr. Dóka Zsolt jogtanácsosnak és 

Ocskay Gábor beruházási referensnek a munkájukat, hogy a nyilvántartás elkészült. 
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Képviselőknek is köszöni a munkájukat, a személyes kapcsolatfelvételt a hétvégi ügyeletet a 

szervező cég, az N-Alexander Kft. munkatársainak. Elmondja, hogy bizonyos összeggel 

rendelkezni kell, hogy a pályázaton el lehessen indulni, ezért kell, hogy döntés szülessen. A 

döntés meghozatala viszont kellemetlenséggel is járhat, ha az adott területen pl. csak egy lakó 

szeretne részt venni a többi lakó viszont nem. 2014. évig biztosan nem lesz lehetőség a 

belterületen lévő ingatlanok csatornázására. Számolni kell azzal is, hogy ha nem történik meg 

a belterületen lévő ingatlanok becsatornázása, akkor az Uniónak van lehetősége az államot, az 

államnak pedig az önkormányzatokat büntetni. Ennek ellenére a szakmához értő emberek azt 

mondják, hogy ha ezt az intézkedést nem lépi meg az önkormányzat, akkor az egész projekt 

elbukhat.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdése, hogy meg lesz-e a szükséges lakossági létszám az 

intézkedéshez? Az érintett lakosok abban a hiszemben jelentkeztek, hogy az önkormányzati 

adórendelet jóval kedvezőbb mint a napirendben 22-es szám alatt szereplő előterjesztésben: 

„Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a helyi adókról és az adózás rendjéről 

szóló 39/2009. (XI.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról” készült tervezet. Célszerűnek tartaná 

ha még mielőtt ezt a döntést meghozná az önkormányzat az adórendelet módosításáról, a 

csatorna társulásban résztvevő lakosságot tájékoztatnák. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: dr. Dóka Zsolt jogtanácsost, Pintér Ádám és Kun Csaba 

képviselőket felkéri adjanak tájékoztatást.  

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos: csak szennyvíz agglomerációban lehet pályázni. Csak azok a 

területek kerülnek levételre, amik éppen szükségesek, hogy meglegyen ez a viziközmű 

társulat. Ezt az önkormányzat nem tudja pénzzel pótolni, hiszen az érdekeltek támogatására 

van szükség. Éppen elegendő a lakossági létszám, jelenleg is vannak, akik jelentkeznek. 

Adókedvezménnyel kapcsolatos tájékoztatás nem ment ki a lakosságnak. 

 

Pintér Ádám képviselő: hétvégén részt vett a szervezésben. Adókedvezménnyel 

kapcsolatban a lakosságot úgy tájékoztatták, hogy az általuk fizetendő összeg 2400,-Ft/hó 74 

havi részletben kerül befizetésre. Hasznosnak találta volna, ha a többi képviselő is már 

korábban bevonásra kerül a szervezésbe. Nem tartja veszélyben lévőnek az EU által előírt 

százalékot. Összesen 18 lakót érint, hogy a területükön levételre került az utcájuk. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: véleménye szerint, ha érvényes egy adórendelet, az akkor is érvényes, 

ha kedvezményt tud igénybe venni és akkor is érvényes, ha valamit be kell fizetnie a lakónak. 

A közműtársulásoknál az adó kedvezménye változni fog. Ha a Képviselő-testület elfogadja az 

adórendeletet, ebben az esetben erről tájékoztatni kell a lakosságot.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: tudomása szerint a meglévő adórendelet a korábbi 

csatornázások alkalmával is  a jelenlegi mérték volt. 

 

Maksa Katalin Adóügyi Csoport vezetője: ismerteti, hogy a hétvégi házakra, üdülőkre 25% a 

lakásokra 50% adó számolható el, amit a csatornázáskor igénybe is vettek a lakók. 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: az adókedvezményt a beruházás évében lehet 

érvényesíteni. A beruházás legjobb esetben jövőre indul el a befejezés, pedig leghamarabb két 

év múlva lesz. Abban az évben, az akkori érvényes adórendeletet kell figyelembe venni. 

Jelentős támogatásként értékeli a lakók számára, hogy 85%-os pályázati támogatásból 

létesüljenek a szennyvízberuházások, ezáltal jelentős támogatásban részesülnek a lakosok. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a szavazást. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2358   Száma: 10.11.11/20/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 21:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

386/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 298/2010. (IX.09.) Kt. sz. határozata 

mellékleteinek pontosítása érdekében   
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1. a PRO Szentendre Kft-vel 2009. július 17-én kötött és 2010. március 11-én módosított 

megbízási szerződés pontosításait és a pontosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

szerződés szöveget elfogadja a jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal; 

2. a szennyvíz agglomerációhoz tartozó települések közötti együttműködési 

megállapodás pontosított mellékletét elfogadja a jelen határozat 2. sz. melléklete 

szerinti tartalommal; 

3. felkéri a Polgármestert a szerződések aláírására és a határozat végrehajtásához 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

387/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szentendrei szennyvíz-

agglomerációhoz tartozó települések csatornázásának KEOP-2009-1.2.0/B jelű pályázati 

forrásból történő megvalósítása érdekében  

1. az érdekelt lakosság visszajelzései alapján a határozat mellékletét képező listában 

megjelölt ingatlanok csatornázásához nem tud pályázati támogatást igényelni, 

figyelemmel a csatorna hálózat létesítésére vonatkozó jogszabályokra és pályázati 

szabályozókra 

2. felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

20.  Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt 

Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés, melyről külön jegyzőkönyv    

készül. 

 

21. 40 órától az ülés nyílt ülésen folytatódik. 

 

21.  Előterjesztés a Szociális Alapban elkülönített tartalék felhasználásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy a Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság nem támogatta a határozati javaslatot. Megadja a szót Magyar Judit 

képviselőnek, a PEB elnökének. 
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Magyar Judit képviselő PEB elnöke: elmondja, hogy a bizottság azért nem támogatta a 

határozati javaslatot, mert úgy érezték, hogy mindig ugyan azok a szervezetek pályáznak, a 

terveket a bizottság nem látta és egy levél alapján kellett volna dönteni 300.000,-Ft-ról.  

 

Zakar Ágnes képviselő: a szegények támogatására kerül kiosztásra a 300.000,- Ft, ha azt 

megszavazzák. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés nem lévén kéri a szavazást a határozati javaslatról. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2360   Száma: 10.11.11/22/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 21:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

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

391/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a Péter Pál Alapítvány Karitasz Szolgálat (2000 Szentendre, Bajcsy-Zs. u. 2.) részére – 

a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság által a 48/2010. (V.12.) SZESB sz. 

határozattal elbírált pályázatában megjelölt célok megvalósításához – a Szociális Alap 

tartalékának terhére 300.000 Ft támogatást nyújt.  

2. felkéri a Polgármestert, hogy az Alapítvánnyal a támogatási szerződést kösse meg. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

22.  Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (I.28.) 

Önk.sz. rendelet módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést, kérdés nem lévén, kéri a 

szavazást. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2361   Száma: 10.11.11/23/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 21:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 
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Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

     

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2010. (XI.22.) önkormányzati rendelete 

 

 

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (I.28.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi törvény 16.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, 

többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében, a Magyar 

Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben 

meghatározottaknak megfelelően Szentendre Város Önkormányzata 2010. évi 

költségvetéséről szóló 2/2010. (I.28.) Önk. sz. rendeletének (továbbiakban: R.)  módosítására 

az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 
 

(1) Szentendre város 2010. évi költségvetésének 

bevételi főösszege            11 842 956 EFt-ról           11 880 875 EFt    főösszegre  

kiadási főösszege             11 842 956 EFt-ról           11 880 875 EFt főösszegre 

változik 

 

(2) A R.1. számú melléklet – A működési és felhalmozási célú bevételi  és   kiadási 

előirányzatok bemutatása mérlegszerűen – helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 

 

2. § 

 

(1) A R. 2. számú melléklet – Költségvetési előirányzatok önállóan és részben önállóan 

gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként és létszámadatok -  

helyébe jelen rendelet  2. számú melléklete lép. 

(2) A R. 3. számú melléklet – Felújítások – helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép 

(3) A R. 4. számú melléklet – Beruházások – helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete 

lép 

        (4) A R. 5. számú melléklet – A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként – 

helyébe jelen rendelet    5.  számú melléklete lép. 

 (5) A R. 5/A számú melléklet – Ellátottak pénzbeli juttatása – helyébe jelen rendelet 5/A 

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

számú  melléklete lép  

(7) A R. 5/C számú melléklet – Kisebbségi önkormányzatok költségvetése – helyébe a 

rendelet 5/C számú melléklete lép. 

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

melléklete lép. 

 

3. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napjával lép hatályba 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2010. november 11. 

 

dr.Dietz Ferenc            dr. Molnár Ildikó 

                           polgármester                                                        címzetes főjegyző 

 

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

23.  Előterjesztés Szentendre Város tulajdonában lévő ingatlanok törzsvagyonból 

történő kivonásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést és a bizottságok javaslatait. 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság a 220/2010. (XI.10.) JÜB sz. határozatában megtárgyalta a 

szentendrei ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy az 

I., II. határozati javaslat 4. pontjában az indulási ár 10 ezer Ft/m2 legyen, ez alatt az összeg 

alatt ne értékesítsék az ingatlanokat. 

 

A Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság a 185/2010. (XI.9.) KVB sz. határozatában 

a szentendrei ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról készült előterjesztést. A 

határozati javaslat 4. és 7. pontjának elhagyása mellett, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

A Bizottság javasolja az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 34/2003. (VI.18.) Önk. sz. hatályos önkormányzati 

rendelet módosítását, miszerint törzsvagyonból történő kivonás esetben ne az önkormányzat, 

hanem a bérlő legyen köteles értékbecslést készíttetni, az önkormányzat által kijelölt 

ingatlanforgalmi értékbecslőkkel. Megadja Tolonics Gyula képviselőnek a szót. 

 

Tolonics Gyula képviselő: a bizottsági ülésre nem készült el az az új előterjesztés, ami a mai 

Képviselő-testületi ülésen kiosztásra került. Ezért döntött úgy a bizottság, hogy a határozati 

javaslat 4.,7. pontja kerüljön elhagyásra. 

 

dr. Dukai Miklós képviselő: a bizottsági ülésen határozott és egységes álláspont alakult ki. 

Az üdülő övezeti besorolású ingatlanoknál a 10 ezer Ft/m2 ár a reális. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: az értékbecslés esetében vannak értékcsökkentő és 

értéknövelő tényezők. Kérdése, hogy a bizottság megvizsgálta az értékbecslést? Nem szerepel 

az értékbecslésben értékcsökkentő tényező? 

 

dr. Dukai Miklós képviselő: nem vizsgálta meg a bizottság az értékbecslést. Elmondja, hogy 

dr. Filó András képviselőnek és neki is van ilyen jellegű végzettsége. Részben belenézett az 

értékbecslésbe, ahol azt látta, hogy az értékbecslő csak azt látta, hogy a telek önmagában áll, a 

környező területeket nem vizsgálta. Csak az adott telekre állapított meg értékbecslést, mást 

nem vett figyelembe. 

 

Kun Csaba képviselő: a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság ülésén azért 

döntöttek a határozati javaslatból a 4.,7. pont elhagyása mellett, mert a vagyonértékelés 

jelenleg egy kivett forgalomképtelen vagyonra vonatkozott. Ennek az értéke jóval 

alacsonyabb adott pillanatban a vagyonértékeléskor, mint ha már végrehajtásra került volna és 

egy forgalomképes telek kiegészítésre alkalmas területről, lenne szó. Jelenleg nyomott értéken 

tudta csak figyelembe venni a vagyonértékelő az ingatlan értékét és ezért a jövőre 

vonatkozóan az volt a javaslat, hogy a várható értéket tüntessék fel az előterjesztés 

szövegében, amely akkori várható reális érték ha átminősítésre kerül a terület. Ennek tükrében 

kell előkészíteni a döntést jelenleg nem tudják felhatalmazni a Polgármestert az alacsony ár 

miatt, mert a kivonás után valószínűleg egy újabb vagyonértékelésben magasabb értéke lesz a 

teleknek. A vagyonrendelet szerint a vagyonértékelés alapján lehet eladni az ingatlanokat. 

 

Nánási Hajnalka a vagyoncsoport munkatársa: a törzsvagyonból kivont ingatlanok esetében, 

később rendeli meg a hivatal az értékbecslést. Felülvizsgálat kérése megtörténik, akkor a 

törzsvagyonból az elemek forgalomképessé válnak. A tulajdoni lapon átvezetésre nem került, 

de a Képviselő-testületi határozat, ami alapján úgy értékelheti az értékbecslő, hogy ez már egy 

kivont forgalomképes vagyon elemmé vált. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az értékbecslő ennek tudatában értékelte fel az ingatlant? 

 

Nánási Hajnalka a vagyoncsoport munkatársa: törzsvagyonból való kivonás a Képviselő-

testület elé kerül megtárgyalásra. Ami az árat csökkenti, hogy telek-kiegészítések szerepelnek 

az értékbecslésben. Nem önálló telekként értékelik, hanem telek-kiegészítésként. 

 

dr. Filó András képviselő: bízik abban, hogy a piaci összehasonlító elemzés elkészülte után 

10.000,-Ft/m2 ár feletti összeg kerül meghatározásra, hiszen 11-13.000,- Ft/m2 áron árulja az 

önkormányzat az üdülő ingatlanokat. Az ingatlan hátrányait kompenzálhatja a 10.000,-Ft/m2 

ár. Előnyős helyzetben van az önkormányzat, mivel a vevő kereste meg az önkormányzatot, 

ezáltal az önkormányzat határozza meg azt az árat és nem egy szokványos piaci árról van szó. 

A telekkiegészítésként való értékesítést nem javasolja. Pap-szigetnél a Bulva tavat említi, ami 

feltöltődött, akkor 2000,-Ft/m2 áron lett értékesítve, telekkiegészítésként. Az ingatlanoknál, 

lakóövezetben 20.000,- Ft/m2 árat javasol az értékesítésre telekkiegészítéseként is, mint 

önálló telekre. A telekkiegészítéseknél nem támogatja, hogy ez egy csökkentő tényező legyen. 

Az értékbecslők eltérő ajánlatokat adnak, van aki alul és van aki, felül értékeli az 

ingatlanokat. A jelenlegi esetben a 468 ezer forint helyett körülbelül 1 M Ft lesz. 

 

Dicső Zoltán képviselő: „amikor úgy kérjük az ingatlant, akkor az összes költséget terheljük 

rá”. Csak a kivonás után tegyük meg az értékbecslést. Az értékbecslő mindenkori állapotnak 

megfelelően írja le. Ha külterület, akkor külterületként fogja értékelni. Az értékcsökkentő és 
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értéknövelő tényezőkre legyünk odafigyelők”??. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ha a bizottságoknak ez az álláspontja, ebben az esetben van 

lehetőség arra, hogy új értékbecslés készüljön. 

 

Pintér Ádám képviselő elhagyja az üléstermet a jelenlévő képviselők száma 12 fő. 

 

Fekete János képviselő: egyetért dr. Filó András véleményével. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése, hogy mi a képviselő úr javaslata? 

 

dr. Kirchhof Attila: ha megvan az összeg és a Képviselő-testület úgy dönt, akkor 10.000 

Ft/m2 áron Polgármester urat felhatalmazhatja az értékesítésre. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, szavazzanak a határozati javaslatokról. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2362   Száma: 10.11.11/24/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 21:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Pintér Ádám Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a következő határozatokat hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

392/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. értékesítésre kijelöli - a határozat mellékletét képező rajz szerint - a Szentendre Város 

tulajdonában álló 7549/2 hrsz-ú, „kivett közterület” ingatlannyilvántartási 

megjelölésű, természetben a Hajnal utcában található, forgalomképtelen 117 m2 

nagyságú ingatlant;  

2. megállapítja, hogy az értékesítéssel érintett, 7549/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdon az 

ingatlanvagyon-kataszter szerint forgalomképtelen besorolású; 

3. úgy dönt, hogy a 7549/2 hrsz-ú ingatlannak az értékesítés lefolytatása érdekében a 

törzsvagyonból történő kivonásához és forgalomképes vagyonkörben való 

átvezetéséhez hozzájárul; 

4. az értékesítésre kijelölt ingatlan forgalmi értékét 10.000 Ft/m2 árban határozza meg; 

5. felkéri a Jegyzőt, hogy a telekalakítással kapcsolatos eljárást indítsa meg és 

gondoskodjon az értékesítéssel érintett változások ingatlan nyilvántartásban történő 

átvezetéséről; 

6. felkéri a Jegyzőt, hogy a 7549/2 hrsz-ú ingatlant érintő változások ingatlanvagyon-

kataszteren történő átvezetéséről gondoskodjon; 

7. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a 7482/2 és hrsz-ú 

ingatlan tulajdonosával a szerződést megkösse. 

 

Felelős: Jegyző, Polgármester 

Határidő: 2011. január 31. 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

393/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. értékesítésre kijelöli a Szentendre Város tulajdonában álló- a határozat mellékletét 

képező rajz szerint – 7282 hrsz-ú, „kivett közterület” ingatlan nyilvántartási 

megjelölésű, természetben a Cserkész utcában található, forgalomképtelen 300 m2 

nagyságú ingatlant;  

2. megállapítja, hogy az értékesítéssel érintett, 7282 hrsz-ú önkormányzati tulajdon az 

ingatlanvagyon-kataszter szerint forgalomképtelen besorolású; 

3. úgy dönt, hogy a 7282 hrsz-ú ingatlannak az értékesítés lefolytatása érdekében a 

törzsvagyonból történő kivonásához és forgalomképes vagyonkörbe való 

átvezetéséhez hozzájárul; 

4. az értékesítésre kijelölt ingatlan forgalmi értékét 10.000 Ft/m2-ben határozza meg; 

5. felkéri a Jegyzőt, hogy a telekalakítással kapcsolatos eljárást indítsa meg és 

gondoskodjon az értékesítéssel érintett változások ingatlan nyilvántartásban történő 

átvezetéséről; 
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6. felkéri a Jegyzőt, hogy a 7282 hrsz-ú ingatlant érintő változások ingatlanvagyon-

kataszteren történő átvezetéséről gondoskodjon; 

7. felkéri a Polgármestert a versenytárgyalás kiírására, valamint felhatalmazza, hogy a 

nyertes pályázóval az Önkormányzat nevében a szerződést megkösse.  

 

Felelős: Jegyző, Polgármester 

Határidő: 2011. január 31. 

 

A határozatok mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

 

24.  Előterjesztés Szentendre Város tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésre való 

előkészítéséről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja Alföldiné Petényi Zsuzsa főépítésznek a szót. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsa főépítész: ismerteti az előterjesztést. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy az előterjesztésben még összegek nem 

szerepelnek az ingatlanok értékesítésére vonatkozóan, jelenleg a szabályozási terv 

módosításáról szól az anyag. A bizottságok támogatták a határozati javaslatok elfogadását. A 

Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság a 186/2010. (XI.9.) KVB sz. határozatában a 

Szentendre Város tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésre való előkészítéséről készült 

előterjesztést. A Képviselő-testületnek a I. a) és II. a) határozati javaslatot megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

A Bizottság javasolja, hogy a szokásos mértékű használati díjat szabjanak ki, még a jogcím 

nélkül elkerített területek értékesítése előtt. A Bizottság javasolja, hogy a polgármester 

vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a szentendrei telek túlhasználást, túlkerítést 

folyamatosan ellenőrizzék, pl. földmérő vállalkozó bevonásával, jutalékos rendszerben. Az 

1990. évi elbirtoklási hullám példáival illusztrálja a jelenlegi helyzetet. 2003. évben a 

túlhasználatok miatt légi felvétel, vagy sima felvétel készült a városról. Emiatt az előző 

ciklusban ezzel kapcsolatban sok döntés került a Képviselő-testületi ülésre. Kérdése, hogy a 

2003. év óta volt-e ilyenfajta felmérés? 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a város teljes területére kiható nem volt, de folyamosan 

derülnek ki olyan helyzetek, amikor indokoltak voltak a felmérések. Példaként említi a 

Barackos- Egres úthoz kapcsolódó környező ingatlanok túl és alulkerítését. 

 

dr. Filó András képviselő: a I. határozati javaslat „B” pontját támogatja. A II. határozati 

javaslatot nem támogatja, nem támogatja az elkerített rész értékesítését. Elmondja, hogy azért 

javasolta, mert ezen a helyen van egy garázsbejáró 72 m2, amit szintén az önkormányzat 

területéből használ, aki a 16 m2-t szeretné megvenni. A vízmosás vizsgálatára gondol, mint 

funkcióra. Kérdése, hogy ez funkcionál-e árokként, vagy nem. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése, hogy a szabályozási terv úgy legyen módosítva, 

hogy el lehessen adni az ingatlan részét, azért mert használja és e nélkül is megoldott a 

vízmosás? Vagy csak azt kívánja megvizsgálni a hivatal, hogy a vízmosásra szükség van-e? 
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Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: egyetért dr. Filó András képviselővel, mivel az 

előterjesztői szándék ez volt, és ezért is került úgy megfogalmazásra, hogy a „vízmosás 

övezeti határ vizsgálatát teljes hosszban”, magyarul, hogy hol legyen az övezet határa. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: félreérthető volt. Megköszöni dr. Filó András képviselőnek a 

figyelmet. Tehát a vízmosás övezeti határ vizsgálatát teljes hosszban meg kell vizsgálni. 

Fontos viszont, hogy a vízmosás a funkcióját teljesítse.  

 

Tolonics Gyula képviselő: a bizottsági tagok tudomása szerint a városban rengeteg elkerített 

rész van. Ezért javasolták, hogy a polgármester vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a 

szentendrei telek túlhasználást, túlkerítést folyamatosan ellenőrizzék, pl. földmérő vállalkozó 

bevonásával, jutalékos rendszerben. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: III. határozati javaslatban szerepelhet ez a javaslat. 

 

Fekete János képviselő: kérdése, hogy járt-e valaki az említett helyszínen? 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: járt a helyszínen. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: további kérdés nem lévén kéri a szavazást. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2363   Száma: 10.11.11/25/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 22:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 
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Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

     

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

394/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a szabályozási terv 

felülvizsgálata során a 7963 hrsz-ú vízmosás övezethatár vizsgálatát teljes hosszban. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2364   Száma: 10.11.11/25/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 22:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

395/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1600/48 hrsz-ú terület rendezése 

érdekében támogatja a sorházas ingatlanok általi elkerítések értékesítését, amennyiben az 

egységesen megvalósul. Kéri a szabályozási terv felülvizsgálata során az övezethatár 

módosítás megvizsgálását. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2011. január 31. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felkéri dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy a III. 

határozati javaslatot fogalmazza meg. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete felkéri a Polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket szentendrei földmérőkkel, 

egy jutalékos rendszerben történő együttműködés lehetőségéről a szentendrei telek-

túlkerítések, túlhasználatok folyamatos feltárására. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2365   Száma: 10.11.11/25/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 22:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 
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Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

396/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

folytasson egyeztetéseket szentendrei földmérőkkel, egy jutalékos rendszerben történő 

együttműködés lehetőségéről a szentendrei telek-túlkerítések, túlhasználatok folyamatos 

feltárására. 

 

Határidő: 2010. december. 31. 

Felelős:   Polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  a Képviselő-testület tagjaitól írásban kér javaslatot 

szentendrei földmérőkről. 

 

 

25.  Előterjesztés Szentendre 6898/2 hrsz-ú ingatlan kisajátítást megelőző adás-vétel 

előkészítéséről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi, Ellenőrző Bizottság 

javaslatát, amit befogad. 

 

dr. Filó András képviselő: kérdése, hogy hány út van betervezve Szentendrén, ami 

magánterületen megy át? Erről történt-e felmérés? Sorrendiség felállítását javasolja, hogy az 

önkormányzat rendszerben vásárolja meg ezeket az utakat. Az értékbecslő 5000,-Ft/m2 árat 

állapított meg. Kérdése, hogy a tulajdonosnak van tudomása erről az értékbecslői árról?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az önkormányzatnak nincs arra anyagi fedezete, hogy ezeket 

az ingatlanokat folyamatosan megvásárolja. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: ténylegesen vannak ilyen ingatlanok a szabályozási 

tervben, de darabszámra nem sok, mert inkább útszélesítések vannak és nem új út átnyitások. 

A Szarvashegyi út azért különleges út, mert az egész Szarvashegy szakaszának megközelítése 

ezen az utcán keresztül zajlik, és ez az utca jelenleg is betölti az utca funkcióját. Több 

személy magántulajdonában van, akik az átjárást akár elleheníthetik, ha lezárják az utat. 

 

dr. Dukai Miklós képviselő: elmondja, hogy a Vanilia utcának már régóta problémája, amit 

előző hozzászólásában Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész ismertetett. Mint a terület 
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képviselőjét a lakók megkeresték azzal, hogy ha nem rendezi az önkormányzat az útszakasz 

sorsát, akkor a tulajdonosok ezt a részt lezárják. A bizottsági ülésen ezért javasolta, hogy a 

területet az önkormányzat vásárolja meg. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: további kérdés nem lévén, kéri a szavazást. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2366   Száma: 10.11.11/26/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 22:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

     

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

397/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. a 6869/2 hrsz-ú út céljára használt magánterületre 849.870 Ft áron vételi ajánlatot 

tesz. 
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2. a telekalakítással és bejegyzéssel kapcsolatos költségek kifizetése az 

Önkormányzatot terheli 

3. felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket értesítse és az adás-vételi szerződést 

megkösse. 

4. Felkéri a Polgármestert, hogy a 849.870 Ft vételárat az Önkormányzat 2011. évi 

költségvetésének terhére biztosítsa. 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

26.  Előterjesztés Szentendre Város tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésre való 

kijelöléséről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést és az előterjesztés kiegészítését. 

 

Tolonics Gyula képviselő: indokolja a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

javaslatát. 

 

Nánási Hajnalka a Vagyon csoport munkatársa: elmondja, hogy az önkormányzat a csere 

lehetőségéről a tulajdonossal nem kezdett el tárgyalni. Úgy tűnik, hogy a csere jelenleg a 

lakónak is érdeke, mivel az ingatlanját nem tudja megközelíteni. A szabályozási tervben az 

adott helyen, szerepel egy út kialakítása. Pénzmozgás nélküli cserét tartana célszerűnek az 

önkormányzat és a tulajdonos között, ebben az esetben a tulajdonosnak lesz még egy 

ingatlana, amit tud hasznosítani, azzal, hogy az útba lead és plusz az önkormányzati területhez 

hozzácsatol. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdése, hogy van erre lehetőség? Volt egyeztetés ezzel 

kapcsolatban? 

 

Nánási Hajnalka a Vagyon csoport munkatársa: nem történt egyeztetés. A határozat arról 

szól, hogy a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tárgyalásokat 

megindítsa. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a határozati javaslatokat ismerteti. 

 

dr. Filó András képviselő: alapvetően támogatja a határozati javaslatokat, de a II. határozati 

javaslattal kapcsolatban az a véleménye, hogy a kettős mérce tipikusan felmérhető. Abban az 

esetben, ha önkormányzati ingatlanról van szó, lehet kishidat építeni. Felhívja a figyelmet, 

hogy a tulajdonosok között még a jelenlegi alkotmány sem engedi meg a különbség tételt. 

Minden tulajdon egyenlő, ezért javasolja a kettős mérce megszüntetését. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az I. határozati javaslat „C” változatáról kéri a szavazást. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2367   Száma: 10.11.11/27/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 22:19  
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Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

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

    

 

 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

398/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. úgy dönt, hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő 0284/22 hrsz-ú 

terület belterületbe vonásának és az ingatlan megosztásának földhivatali eljárását 

elindítja; 

2. úgy dönt, hogy az így kialakult ingatlant értékesíti az értékbecslő által 

meghatározott áron úgy, hogy az ingatlan megközelítését lehetővé tevő hidat a 

vevők alakítsák ki; 

3. felhatalmazza a Polgármestert a pályázat kiírására. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2011. január 31. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: az II., III. határozati javaslatokról egyben kéri a szavazást. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2368   Száma: 10.11.11/27/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 22:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

399/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

 Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
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1. megállapítja, hogy az értékesítéssel érintett, 9157 hrsz-ú önkormányzati tulajdon az 

ingatlanvagyon-kataszter szerint forgalomképes besorolású, valamint az 

ingatlannyilvántartás szerint „kivett beépítetlen” megjelölésű és 1277 m2 nagyságú; 

2. úgy dönt, hogy a 9157 hrsz-ú ingatlant értékesítésre kijelöli; 

3. felhatalmazza a Polgármestert a pályázat kiírására. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2011. január 31. 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

400/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

 

1. hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlancsere lefolytatását elindítsa, 

2. a tárgyalás eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatja, és újabb előterjesztés 

készítését kéri az értékesítésre való kijelölésről és az eladási ár kérdéséről. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2011. január 31. 

 

 

27.  Tájékoztató Közbeszerzési eljárás indításáról városfejlesztési hatástanulmány és 

környezeti vizsgálat készítésére 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti a tájékoztatót, felkéri dr. Dóka Zsolt jogtanácsost, 

hogy a közbeszerzési eljárás előkészítéséről adjon tájékozatót. 

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos: tájékoztatójában elmondja, hogy a hatástanulmánnyal 

kapcsolatban a városfejlesztőkkel és a városvédőkkel átnézték a feltételeket. Az alkalmassági 

feltételeken viszonylag rövid úton sikerült konszenzusra jutni. A bírálati módszertannal 

illetőleg a tárgyalási metodikával kapcsolatban több körben sikerült az egyeztetés lefolytatása. 

A szakmai szempontok fejezetekre lesznek bontva és az ajánlat kidolgozottsága lesz a 

szakmai alap. A terv szerint az ajánlattevőkkel külön-külön tárgyalásra lesz szükség. A 

városfejlesztő képviselője vaklicitet javasolt, ami egyhangúan elfogadásra került. A 

keretösszeg megvédése a cél, ami 7 M Ft-ot jelent, ennél sokkal kevesebb ár elfogadása nem 

lehetséges, mert az a minőség rovására menne. A szakmai bírálat esetében a bíráló bizottság 

tagjai egyedileg adnak pontszámot, és ezek átlaga fogja megadni a rész szempontok 

pontszámát. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: október 28-i időpont túl  közeli volt, ezért a szakbizottságok 

nem tudták tárgyalni a tájékoztatót.  

 

dr. Filó András képviselő: személyesen érintett az ügyben. Beszélt a városfejlesztő oldalról 

azzal az emberrel, aki legutóbb részt vett a megbeszélésen. Mindkettőjük álláspontja szerint 

halott ügy. Ha elkészül a Környezetvédelmi hatástanulmány, ennek az eredményét ugyanúgy 

fogja vitatni mind a két fél. Béke soha nem lesz. Véleménye szerint a 7 M Ft az önkormányzat 

részéről kidobott pénz. A határozati javaslat visszavonását javasolja, mely a hatástanulmány 

elkészítésére készült, semmilyen jogszabály nem kötelezte a Képviselő-testületet. A választási 
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kampánynak volt a része. Abszurd helyzetet ismertet. 

 

Dicső Zoltán képviselő: érintettséget jelent be. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: bejelenti érintettségét. Kéri a szavazást dr. Filó András 

képviselő érintettségéről. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2369   Száma: 10.11.11/28/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 22:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 23.07 20.00 

Nem 7 53.85 46.67 

Tartózkodik 3 23.08 20.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr Dukai Miklós Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Kiss Károly Nem - 

Pintér Ádám Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 

dr. Török Balázs Nem - 

Zakar Ágnes Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Kun Csaba Tart. - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület nem zárja ki dr. Filó András képviselőt a 

szavazás lehetőségéből. 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri a szavazást Dicső Zoltán képviselő érintettségéről. 

 

Dicső Zoltán képviselő kikapcsolja szavazó gépét. 

 

 

Szavazás eredménye 
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#: 2370   Száma: 10.11.11/28/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 22:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 25.00 20.00 

Nem 6 50.00 40.00 

Tartózkodik 3 25.00 20.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr Dukai Miklós Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Kiss Károly Nem - 

Pintér Ádám Nem - 

dr. Török Balázs Nem - 

Zakar Ágnes Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Kun Csaba Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület nem zárja ki Dicső Zoltán képviselőt a 

szavazás lehetőségéből. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: saját maga érintettségéről kéri a szavazást. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2371   Száma: 10.11.11/28/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 22:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 23.07 20.00 

Nem 7 53.85 46.67 

Tartózkodik 3 23.08 20.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Dicső Zoltán Nem - 

dr Dukai Miklós Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Kiss Károly Nem - 

Pintér Ádám Nem - 

dr. Török Balázs Nem - 

Zakar Ágnes Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Kun Csaba Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

     

A Képviselő-testület nem zárja ki dr. Dietz Ferenc polgármestert a szavazás lehetőségéből.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: minden érintett képviselő élhet szavazási jogával. Felkéri dr. 

Molnár Ildikó címzetes főjegyzőt a határozati javaslat megfogalmazására. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

visszavonja a 234/2010. (VI. 10.) Kt.sz. határozatát és ennek értelmében Szentendre település 

rendezési tervében rögzített lakóterületi fejlesztések hatását elemző átfogó tanulmány és a 

kapcsolódó környezeti vizsgálat elkészítésére nem ír ki közbeszerzési eljárást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a szavazást. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2372   Száma: 10.11.11/28/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 22:30  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 9 69.24 60.01 

Nem 2 15.38 13.33 

Tartózkodik 2 15.38 13.33 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

401/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 234/2010. (VI. 10.) Kt.sz. 

határozatát és ennek értelmében Szentendre település rendezési tervében rögzített lakóterületi 

fejlesztések hatását elemző átfogó tanulmány és a kapcsolódó környezeti vizsgálat 

elkészítésére nem ír ki közbeszerzési eljárást.  

 

 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem ért egyet a Képviselő-testület döntésével, ezért azon 

gondolkodik, hogy 3 napon belül, azaz 2010.november 15-én hétfőn, újra tárgyalja meg a 

Képviselő-testület az előterjesztést egy rendkívüli ülés keretén belül. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Szentendre Város Képviselő-testülete a határozati 

javaslatról így döntött, ezért ezt kell végrehajtani, visszavonta a határozatát. Polgármester 

úrnak az Ötv. alapján joga van eldönteni, hogy ezt az önkormányzat érdekében hátrányosnak 

vagy sérelmesnek érzi és újabb Képviselő-testületi döntésre utalja vissza. 
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28.  Előterjesztés Út- és járda felújítási munkák kivitelezése tárgyú közbeszerzési 

eljárás megindításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést és a bizottságok javaslatait. 

 

Puhl Márta a Közgazdasági és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője: ismerteti a Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság ülésén elhangzottakat. A 2010. évben 70 M Ft állt rendelkezésre, úgy 

hogy a VSZ ZRt. is végzett az önkormányzat megrendelésére is munkákat. Nem lehet tudni, 

hogy a VSZ ZRt.-nek mi lesz a sorsa, ki lesz a vezetője? Tud-e olyan alvállalkozói társaságot 

összehozni, ami az önkormányzat részére az ad-hoc munkákat el tudja végezni. Ezért 

javasolta a bizottság, hogy legyen 50 M Ft +- lehetőség a közbeszerezési eljárásban. Ha nem 

kellenek az ad-hoc munkákra a megrendelések, akkor a közbeszerzésen elnyert társaság 

nagyobb értékű munkát tud végezni a városi utakon. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Jegyző Asszonyt pontosítva fogalmazza meg a javaslatot. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a 20 M Ft úgy jön ki forintálisan, hogy az egyes 

tételekre az előzetesen jelzett összegek, ezekkel a százalékokkal kerülnek mint plusz keret 

összeg megemelése és ennek summa összege. Korábban az 50 M Ft volt felosztva a négy rész 

között. A PEB  úgy döntött, hogy plusz 20 M Ft-tal kerüljön megemelésre az út- és járda 

felújítási munkák kivitelezésének a 2011-re vonatkozó keretösszege. Tehát ezeket a tételeket 

plusz 40%-os bruttó keretösszeggel megemeli és ezáltal jön ki a 70 M Ft. 

 

Magyar Judit képviselő: a bizottság döntését az indokolta, hogy a VSZ Zrt.-vel kapcsolatban 

korábban elhangzott, hogy nem biztos, hogy a városüzemeltetési funkció a cégnél marad.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a határozati javaslat kiegészítésében az aszfalt utak 

kátyúzása 20 M Ft + 40 M Ft bruttó keretösszeg. Kockakő burkolat 5 M Ft + 40% 

keretösszeg, járdaépítés 15 M Ft +  40%  bruttó keretösszeg, földutak 10 M Ft + 40% bruttó 

keretösszeg. Ez összesen 50+20 M Ft keretösszeget jelent. 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a szavazást. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2373   Száma: 10.11.11/29/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 22:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 
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Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

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

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

402/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. az 

1. rész: Aszfalt utak kátyúzása 20.000.000 Ft +40% bruttó keretösszeg 

erejéig.  

2. rész: Kockakő burkolatú utak, járdák javítása 5.000.000 Ft +40% bruttó 

keretösszeg erejéig.  

3. rész: Járdaépítés 15.000.000 Ft +40% bruttó keretösszeg erejéig  

4. rész: Földutak javítása 10 000 000 Ft +40% bruttó keretösszeg erejéig 

tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról dönt a 2011. évre vonatkozó utak, járdák 

karbantartási feladataira. 

 

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

Közbeszerzési Bizottságot a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára, a 

Polgármestert a nyertessel a szerződés megkötésére, a közbeszerzési eljárás adminisztrációs 

teendőit a Polgármesteri Hivatal végzi. 
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3.   felkéri a Jegyzőt, hogy a 2011. évi költségvetés tervezésénél vegye figyelembe az 1. pont 

szerinti költségeket. 

   

Felelős:  Jegyző, Közbeszerzési Bizottság, Közbeszerzési munkacsoport 

Határidő:  azonnal 

 

 

29.  Előterjesztés a helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok 

együttműködési megállapodásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést, kérdés, hozzászólás nem 

lévén kéri a szavazást a határozati javaslatról. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2374   Száma: 10.11.11/30/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 22:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

403/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

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

kisebbségi önkormányzat határozatának birtokában a határozat mellékletét képező 

együttműködési megállapodást kösse meg a cigány, a görög, a horvát, a román és a szerb 

kisebbségi önkormányzat elnökével.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

  

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

30.  Előterjesztés a Duna-Gast Kft. tartozásának elengedéséről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, az előterjesztést megadja a szót Magyar Judit 

bizottsági elnöknek. 

 

Magyar Judit képviselő: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságon elhangzottakat ismerteti, 

elmondja, hogy a bizottsági ülésen sokat vitatkoztak az előterjesztésről, de miután kiderült, 

hogy az önkormányzat tulajdonában áll a tető és ebbe a tulajdonos beletette saját pénzét, ezért 

döntött a bizottság úgy, hogy a határozati javaslat „B” változatát támogatja. Ha a tetőt az 

önkormányzat megcsináltatta volna, akkor valószínűleg a bizottság is másképp döntött volna. 

Álláspontjuk szerint a döntésük így méltányos. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslatát ismerteti. A Jogi és 

Ügyrendi Bizottság a 206/2010. (XI.10.) JÜB sz. határozatában megtárgyalta a Duna-Gast 

Kft. tartozásának elengedéséről készült előterjesztést. A Bizottság javasolja a határozati 

javaslat „A” és „B” pontjának 3. ponttal történő kiegészítését, miszerint a Képviselő-testület 

felszólítja a DMRV Zrt-t, hogy a fennálló helyzetet azonnali megoldással kezelje, és a 

vízelvezetésről, csatornaépítésről gondoskodjon. A Bizottság nem javasolja a tartozás 

elengedését. A javaslatot a határozati javaslat „A” változat 3. pontjában javasolja elfogadásra. 

A Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság a 181/2010. (XI.9.) sz. határozatát 

ismerteti. A Bizottság az alábbi módosító javaslatot teszi: 

Javasolja a polgármesternek, hogy vizsgálja meg a lehetőségét annak, hogy a nagy esőzések 

után felgyülemlett víz okozta kár megtéríttetése érdekében az önkormányzati és a magán 

ingatlanok tulajdonosai perközösséget alkossanak a DMRV-vel szemben. Vizsgálja meg, 

hogy milyen lehetőség nyílik arra, hogy az egyesített csatorna rendszert szétválasszák, a 

komoly károkat okozó csatorna hibát kiszűrjék.  

Továbbá vizsgálja meg - a 2011-évi költségvetésbe tervezett forrásból -, hogy a 

SZENTENDRE KÁRTYA bevezetésével összevontan, nyújtsanak bérleti díj, közterület 

foglalási és/vagy adókedvezményeket a kezdeményezéshez csatlakozó vállalkozóknak. 

Megadja Tolonics Gyula képviselőnek a szót. 
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Tolonics Gyula képviselő: a bizottság azt javasolta, nézze meg az önkormányzat a 

lehetőséget, hogy azon éttermek részére, akik kedvezményt nyújtanak a szentendrei lakosok 

számára, hogy bizonyos adókedvezményt kaphassanak. Például a Szentendre Kártya 

használatával kapcsolatban. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az adókedvezmény külön kérdéskörnek számít, a Szentendre 

Kártya nem ezért lett kitalálva. Korábban történt több egyeztetés, hogy a helyi lakosok 

kedvezményt tudjanak igénybe venni, az adókedvezmény külön kérdéskörbe tartozik. 

 

Maksa Katalin az Adócsoport vezetője: vállalkozók részére az önkormányzat nem tud 

adókedvezményt biztosítani a helyi adókról szóló törvény alapján. 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: arról legyen a szavazás, hogy az önkormányzat levelet ír a 

DMRV-nek. A Jogi és Ügyrendi Bizottság vizsgálja meg. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felkéri a Polgármestert, hogy készítsen elő felszólító 

levelet a DMRV Zrt részére a belvárosban az egyesített csatornarendszer okozta problémák 

mielőbbi kezelésére, illetve a víz- és csatornarendszer szétválasztásának biztosítására. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja, hogy csapadékvíz és szennyvízellátás szerepeljen. 

 

dr. Dukai Miklós képviselő: javasolja, hogy a munkálatokat haladéktalanul kezdje meg 

DMRV Zrt. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az önkormányzat tulajdona a csatorna. 

 

dr. Dukai Miklós képviselő: a DMRV Zrt. az üzemeltető. Az üzemeltetési körbe tartozik 

ennek a hibának az elhárítása. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a szétválasztás az önkormányzat feladata lenne, de anyagi 

fedezet erre nincs. Az üzemeltetésnél az a feladata a DMRV Zrt.-nek, hogy rendszeresen 

időben bekapcsolják a szivattyút stb. A működtetésnek a zavartalan feltételeit. 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik. 

 

Tolonics Gyula képviselő: a javaslat arról szól, hogy két éve a fekália ömlik be bizonyos 

helyeken a lakásokba. Többször kérték a DMRV Zrt.-t az intézkedésre, helyszíni bejárás is 

többször történt. Ígéret született, hogy bekamerázza a területet a DMRV Zrt., hogy megnézik, 

hogyan lehet a csapadékvizet a Dunába juttatni. Ebben a témában, lakossági fórum is volt az 

érintettekkel. Ezért úgy gondolja, hogy a jelenlegi körülmények elviselhetetlenek, 

élhetetlenek. Az emberek jogos igényt nyújtanak be, hogy a probléma szűnjön meg, ezért az 

önkormányzat feladata elmondani, hogy a probléma meg fog oldódni hosszú távra, ha az 

önkormányzat bérleti díjkedvezményt nem tud adni. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felkéri a Polgármestert, hogy készíttessen elő felszólító 

levelet a DMRV Zrt részére a belvárosban az egyesített csatornarendszer, okozta problémák 
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azonnali kezelésére, illetve a csapadékvíz-, víz- és szennyvízrendszer szétválasztásának 

biztosítására, valamint egy automata záporszivattyú zavartalan működésének feltételeit 

dolgozza ki. 

 

Kun Csaba képviselő: nem egy, hanem a záporszivattyú zavartalan működésnek feltételeit 

dolgozza ki. 

 

Tolonics Gyula képviselő: a DMRV Zrt-vel szemben sokkal hatékonyabb fellépésre lenne 

szükség, hogy a probléma megoldódjon pl. nyárig. 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felkéri a Jogi és Ügyrendi Bizottságot, hogy vizsgálja 

meg pertársaság alakításának lehetőségét és célszerűségét az egyesített csatornarendszer 

problémáinak megoldása érdekében az Önkormányzati és magán ingatlanok tulajdonosainak 

DMRV Zrt-vel szembeni fellépése miatt. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja. 

 

Kiss Károly képviselő: egyetért Tolonics Gyula előző hozzászólásával, véleménye, hogy 

valamit kell kezdeni a DMRV Zrt-vel, mivel a Fehérháznál is kiengedik a szennyvizet, úgy 

hogy közben nem esett az eső. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a határozati javaslat „C” változatáról szavaztat. a Duna-Gast 

Kft. bérleti díj elengedés iránti kérelmének arra tekintettel ad helyt, hogy a bérlő által 2009. 

évben a helyiségben végzett helyreállításra és a tetőjavításra annak rossz állapota miatt került 

sor, amelynek elvégzése bérbeadói kötelezettség ezért a Képviselő-testület egy havi bérleti díj 

tartozást 306.470 Ft-ot elenged, felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Duna Gast Kft. 

értesítse. Kéri a szavazást. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2375   Száma: 10.11.11/31/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 22:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 1 7.69 6.67 

Nem 4 30.77 26.67 

Tartózkodik 8 61.54 53.33 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Magyar Judit Igen - 

dr Dukai Miklós Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Kun Csaba Nem - 

Pintér Ádám Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Zakar Ágnes Tart. - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: a határozati javaslat „A” változatáról kéri a szavazást. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2376   Száma: 10.11.11/31/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 22:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 80.00 

Nem 1 7.69 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 
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Kun Csaba Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Magyar Judit Nem - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

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

     

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

404/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a Duna-Gast Kft. bérleti díj elengedés iránti kérelmének nem ad helyt; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Duna-Gast Kft-t 

értesítse; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy készíttessen elő felszólító levelet a DMRV Zrt 

részére a belvárosban az egyesített csatornarendszer okozta problémák azonnali 

kezelésére, illetve a csapadékvíz-, víz- és szennyvízrendszer szétválasztásának 

biztosítására, valamint egy automata záporszivattyú soron kívüli működési 

feltételeinek kidolgozására; 

4. felkéri a Jogi és Ügyrendi Bizottságot, hogy vizsgálja meg pertársaság 

alakításának lehetőségét és célszerűségét az egyesített csatornarendszer 

problémáinak megoldása érdekében az Önkormányzat és magán ingatlanok 

tulajdonosainak DMRV Zrt-vel szembeni fellépése miatt. 

 

Felelős: Polgármester, Jogi és Ügyrendi Bizottság 

Határidő: azonnal  

 

 

31.  Előterjesztés 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: ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy a bizottságok a 

határozati javaslatok „B” változatának elfogadását javasolták. Kérdés nem lévén kéri a 

szavazást a határozati javaslatok „B” változatairól. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2377   Száma: 10.11.11/32/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 22:59  

Típusa: Nyílt 
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Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 73.34 

Nem 2 15.38 13.33 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

    

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

405/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

1. a Kálvária u. 57. sz. alatti társasház tekintetében a kivitelezéshez szükséges 

többletköltséget, melynek összege 416.105,- Ft, nem tudja biztosítani önkormányzati 

támogatásként a 2010. évi költségvetés terhére; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Társasházat értesítse. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő:  azonnal 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

406/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

1. a Kálvária u. 61. sz. alatti társasház tekintetében a kivitelezéshez szükséges 

többletköltséget, melynek összege 416.105,- Ft, nem tudja biztosítani önkormányzati 

támogatásként a 2010. évi költségvetés terhére; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Társasházat értesítse. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

407/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

1. a Radnóti Miklós u. 2. sz. alatti társasház tekintetében a kivitelezéshez szükséges 

többletköltséget, melynek összege 186.398,- Ft, nem tudja biztosítani önkormányzati 

támogatásként a 2010. évi költségvetés terhére; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Társasházat értesítse. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

32.  Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzatának a helyi adókról és az 

adózás rendjéről szóló 39/2009. (XI. 18.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. 

 

Tolonics Gyula képviselő: A Költségvetési és Vagyon Bizottság kéri, hogy készüljön 

kiegészítés a testületi ülésre, amelyben vizsgálják a 10%-os adókedvezmény lehetőségét a 

csatorna beruházásoknál, illetve jelöljék meg az építmény adó emelésének szükséges 

mértékét, hogy a 3 évvel ezelőtt kiszabott díj reálértékét tartani tudják. Tudomása szerint a 

Képviselő-testület decemberben tárgyalni fogja az előterjesztést ezért a bizottság javaslatát 

visszavonja. 

 

Maksa Katalin az Adócsoport vezetője: kiegészítésként elmondja, hogy kezelhető lesz a 10% 

is, ha a Képviselő-testület úgy dönt. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: az adó mértékéről a 100%-ról 25%-ra csökkentésről, külön kéri a 

szavazást. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az 50%ról 25%ra csökkentésről kéri a szavazást. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 2378   Száma: 10.11.11/33/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 23:03  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 69.23 60.00 

Nem 3 23.08 20.00 

Tartózkodik 1 7.69 6.67 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit Tart. - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület támogatja a javaslatot. Kéri a szavazást 

az egészről, hogy a decemberi Képviselő-testületi ülésre visszajön az előterjesztés. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2379   Száma: 10.11.11/33/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 23:03  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 76.93 66.67 
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Nem 1 7.69 6.67 

Tartózkodik 2 15.38 13.33 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

     

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2010. (XI.22.) önkormányzati rendelete 

 

a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 39/2009. (XI.18.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló – 

többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben, valamint a helyi 

adókról szóló – többször módosított – 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 39/2009. (XI.18.) Önk. sz. 

rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:  

1.§ 

 

(1) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a R:  

a) 1. §-a,   

b) 3. § (2) és (3) bekezdése,  

c) 4. §-a,  

d)5. § a), b), c), e), és f) pontjai,  

e) 6. §-a,  

f) 11. §-a,  

g) 12. §-a,  
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h) 14. § (4) bekezdése,  

 

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a R:  

a) 18. § (1) bekezdés a) b), c) és d) pontjai,  

b) 19. §-a,  

c) 20. § (2) és (3) bekezdése,  

d) 21. §-a, 

e)22. §-a,  

f) 24. § (1) és (3) bekezdése 

g)25. §-a . 

(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a R: 

a) 15. § (1) bekezdés b) pontja, (2) és (3) bekezdése,  

b) 16. § (2) bekezdése,  

c) 17. § (2) bekezdése,  

d) 18. § (2)-(6) bekezdése. 

 

2.§ 

 

(1) A R. 16.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

„Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.” 

(2) A R. 17.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

„Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 340 Ft/fő/éjszaka.” 

 

(3) A R. 23. § (2) bekezdés a) és b) pontjai a következőkre módosulnak: 

 „a) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 37. § (2) 

bekezdés a) pontja szerinti tevékenység-végzés  után naptári naponként: 1.000 Ft 

 b) a Htv. 37. § (2) b) és c) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári 

naponként 5.000 Ft.” 

 

 

 

 

3.§ 

(1) A R. 8.§-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) üdülőnél:  

 - 900Ft/m2” 

 

(2) A R. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontjai az alábbiakra módosulnak: 

 

„(1) Ha magánszemély adózó a város közigazgatási területén belül: 

a) gáz-, út- vagy szennyvízcsatorna társulásban beruházást hajt végre, vagy ilyen beruházás 

céljára befizetést teljesít, a beruházás befejezésének évében a befizetés - Szentendre 

Város Önkormányzata által nyújtott - támogatással csökkentett összegével illetve a 9. § 

(3) bekezdésében meghatározott módon csökkenthető a szentendrei önkormányzat által 

megállapított lakás és üdülő után fizetendő építményadónak az adott évben esedékessé 

váló összege, kivéve a belterületbe vonással összefüggő közműberuházások. 

Útberuházásnak kell tekinteni a társulásban végzett legalább 100.000 Ft/ingatlan 

beruházási értéket elérő, valamint a teljesen önerőből megvalósuló legalább 200.000 
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Ft/ingatlan beruházási értéket elérő, vagy legalább 100 tagból álló társulás által végzett 

útjavítást, kátyúzást, járdaépítést.  Csak akkor tekinthető teljesítettnek a vállalás, 

amennyiben írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelően az írásbeli átadás-

átvétel megtörtént.” 

b) játszótér építési illetve felújítási társulásban beruházást hajt végre, vagy ilyen beruházás 

céljára befizetést teljesít, a beruházás 

 befejezésének évében a befizetés - Szentendre Város Önkormányzata által nyújtott - 

támogatással csökkentett összegével illetve a 9. § (3) bekezdésében meghatározott módon 

csökkenthető a szentendrei önkormányzat által megállapított lakás és üdülő után fizetendő 

építményadónak az adott évben esedékessé váló összege. Játszótér beruházásnak kell 

tekinteni a társulásban végzett legalább 100.000 Ft/adózó beruházási értéket elérő, 

valamint a teljesen önerőből megvalósuló legalább 200.000 Ft/adózó beruházási értéket 

elérő, vagy legalább 100 tagból álló társulás által végzett – a játszótér koncepcióban 

szereplő – játszótér létesítést.  Csak akkor tekinthető teljesítettnek a vállalás, amennyiben 

írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelően az írásbeli átadás-átvétel 

megtörtént.” 

(3) A R. 9. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 

„Az építésügyi hatóság által lakóházzá nem minősíthető üdülőépület után, amelyet az 

adóalany az adóévet megelőzően – a személyi adat- és lakcímnyilvántartás szerint – 

állandó lakóhelyként bejelentett, és a bejelentkezés a teljes adóévben fennáll, valamint 

az adóalany nyilatkozik, hogy az ország területén más lakóingatlannal, lakásbérleti 

joggal nem rendelkezik, az adó mértéke megegyezik a lakás célú épület után 

megállapított építményadó mértékével.” 

 

(4) A R. 9. § (2) és (3) bekezdése az alábbiakra módosul: 

„(2)   Az érvényesített adócsökkentés mértéke nem haladhatja meg a fizetendő adó 25%-

át.” 

  (3)  Ha a beruházás teljesítésének évében fizetendő építményadó összege nem éri el a 

magánszemély adózó által teljesített beruházási értéket, akkor az adócsökkentés a 

levonási jog megnyíltát követő legfeljebb négy naptári évben esedékes 

építményadóval szemben is érvényesíthető mindaddig, míg a teljes beruházási érték 

levonásra nem került, figyelemmel arra, hogy az adócsökkentés mértéke az 

adóévben nem haladhatja meg a fizetendő adó 25%-át.” 

 

(5) A R. 14. § (2) és (3) bekezdése az alábbiakra módosul: 

„(2) Az érvényesített adócsökkentés mértéke nem haladhatja meg a fizetendő adó 25%-

át. 

(3) Ha a beruházás teljesítésének évében fizetendő magánszemélyek kommunális adója 

összege nem éri el a magánszemély adózó által teljesített beruházási értéket, akkor 

az adócsökkentés a levonási jog megnyíltát követő legfeljebb négy naptári évben 

esedékes magánszemélyek kommunális adójával szemben is érvényesíthető 

mindaddig, míg a teljes beruházási érték levonásra nem került, figyelemmel arra, 

hogy az adócsökkentés mértéke az adóévben nem haladhatja meg a fizetendő adó 

25%-át.” 

 

4.§ 

 

(1) E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
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Szentendre, 2010. november 11. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

33.  Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi ellenőrzési tervéről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdés nem lévén kéri a szavazást 

a határozati javaslatról. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2380   Száma: 10.11.11/34/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 23:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 80.00 

Nem 1 7.69 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Nem - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

408/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslat mellékletét képező 

2011. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja.  

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  beszámolásra évente 

 

 

A határozat mellékelte a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

34.  Előterjesztés Együttműködő város kialakításáról a vállalkozókért és a 

munkavállalókért 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: a bizottsági ülésen elhangzott, hogy a vállalkozók meg fognak 

sértődni, ha őket az önkormányzat megkeresi ezzel a szándékkal. Levelet kapott 

vállalkozóktól, melyet felolvas: 

 

Tisztelt Hivatal! 

 

A Rózsa utca – Vasúti villasor környéki vállalkozók közösen megfogalmazott kérését 

szeretnénk az Önkormányzat felé területfejlesztési igényünk tekintetében előadni. 

 

A fenti területen tevékenykedő polgárok gyalogosan és közlekedési eszközzel történő 

munkába járása érdekében az iparterület közútjainak burkolati javítása, járdák építése, a 

közvilágítás fejlesztése és útbaigazító táblák kihelyezése kiemelten fontossá vált. 

Itt szeretnénk megjegyezni, hogy a Rózsa utcában eső esetén lehetetlen a gyalogos közlekedés 

és közvilágítás sincs. 

 

Tudomásul vesszük, hogy az Önkormányzat saját nehéz helyzete miatt nem tudja 

területfejlesztési igényünket teljes mértékben kielégíteni, ezért céljainkat szoros 

együttműködésben kívánjuk érvényesíteni, - oly módon, hogy az iparterület utcáiban működő 

vállalkozások a rendet, tisztaságot megőrzik, a környék szebbé tételével hozzájárulnak a 

szebb és élhetőbb Szentendréért. 

 

Mellékletünkben tüntetjük fel azon vállalkozások nevét, akik csatlakoznak a 

kezdeményezéshez. 

 

Kérjük a tisztelt önkormányzat támogató együttműködését. 
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Fülöp Zsolt képviselő: javasolja elkezdeni a tárgyalást a vállalkozókkal, hogy milyen 

igényük van, ők mivel tudnának hozzájárulni a munkálatokhoz, munkával anyaggal, hogyan 

lehet a területet fejleszteni? Ezt a költségvetési koncepcióba esetleg be lehetne építeni, vagy a 

2011. éves költségvetésbe ezt be lehessen tervezni. Pl. közvilágítás kiépítése, járdák 

megépítése stb. Kéri a Képviselő-testület támogatását. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az Ipar utcában már folyamatban van a járdaépítés. Most volt 

az útépítés, ami érintette az adott területet. További kérdése nem lévén kéri a szavazást. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2381   Száma: 10.11.11/35/0/A/KT 

Ideje: 2010 november 11 23:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 30.77 26.67 

Nem 5 38.46 33.33 

Tartózkodik 4 30.77 26.67 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr Dukai Miklós Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Pintér Ádám Nem - 

dr. Török Balázs Nem - 

Zakar Ágnes Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Kun Csaba Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Hidegkuti Gergely Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

409/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja azt az indítványt, hogy 

2011-ben térségi környezeti cselekvési programot készít a Kőzúzó út, Rózsa utca és Vasúti 

villasor által határolt ipartelepen.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

35.  Egyebek 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy a rendkívüli Képviselő-testületi ülés időpontja 

november 22-e, november 23-án 17 órakor Közmeghallgatás lesz, a december 9-i Képviselő-

testületi ülés reggel 9 órakor kezdődik. November 22-i Képviselő-testületi ülésre felkerül 

napirendi pontként a városfejlesztési hatástanulmány, mivel az önkormányzat érdekével 

ellentétesnek tartja. 

 

Kiss Károly képviselő: közvilágítás nincs a lakótelepen, csak részlegesen lett megoldva ez a 

probléma, kéri az intézkedést. Parkolással kapcsolatban sok bejelentést kap, hogy a 

parkolókban teherautók foglalják el a helyet a gépjárművek elöl, kéri megvizsgálni a 

lehetőségét, hogy milyen módon lehetne a lakótelep területére korlátozást bevezetni. 

 

dr. Dukai Miklós képviselő: kérdése, hogy Pismányban a Volánbusz mikor megy el az új 

buszfordulóig? Tudomása szerint a lakók aláírásgyűjtésbe fognak kezdeni. Kérdezi, hogy a 

Barackos út felújítása kapcsán minden rendben volt-e a műszaki átadáskor? Volt egy 

lakossági igény, sikerült-e orvosolni? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a műszaki átadás nem fejeződött be, folyamatban van. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: az elmúlt ülésen a Képviselő-testület bonyolult 

konstrukcióban fogadta el az árképzést a buszfordulóig közlekedő buszjárat költségeivel 

kapcsolatban. A VOLÁNBUSZ elkészített egy szerződést, melyben általuk leírásra került egy 

fix ár. Majd a Képviselő-testület kért egy felelősség nyilatkozatot, hogy a számítási módnál 

egyértelműen a Képviselő-testület döntése alapján alakították ki az árat. Ez a nyilatkozat a hét 

elején érkezett meg a hivatalba, aláírva a két vezető által, melyben felelősséget vállaltak az 

általuk leírtakkal. Véleménye szerint aláírásra kerülhet a szerződés. 

 

Zakar Ágnes képviselő: más helyen is javasolja a VOLÁNBUSZ járatok vizsgálatát 

megvizsgálását. Ha a bizottság tárgyalni fogja, kéri, hogy hívják meg a bizottsági ülésre. 

Közbiztonság ügyében sok panasz érkezik a lakóktól a Dunakorzón péntek éjszakánkénti, 

áldatlan állapotok uralkodnak. Beszélt a Polgárőrség parancsnokával is. Véleménye szerint fel 

kell kérni a közrendvédelmi őrnagyot Péczeli Csabát, hogy péntek éjjelenként a Polgárőrség 

tanúsítson aktívabb járőrözést. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kezdeményezni fogja a levél megírását a rendőrség, 

polgárőrség és a közterület-felügyelők felé is. 
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Zakar Ágnes képviselő: zöldlombtalanítással kapcsolatban érkezett hozzá egy levél, melyet 

Jegyző Asszonynak már átadott a Művész téren lévő zöldhulladék kintlévőséggel 

kapcsolatban. Kérdése, hogy kaptak-e az ott lakók választ? Jelzi, hogy nagy mennyiségű 

zöldhulladék van a területen. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: jogos igény, de ennek költsége van. A lakók részéről 

viszont nem korrekt magatartás, hogy a közterületre kiteszik a zöld lombot. Az önkormányzat 

a lehetőségeihez képest mindent elkövet, hogy elszállíttassa. Ígéretet tett a VSZ Zrt., hogy ha 

befejezte a zöld hulladék elszállítását, akkor ismét elszállítja az említett helyszínről.  

 

Zakar Ágnes képviselő: véleménye szerint a zöldhulladék-kérdés azóta gond a városban, 

mióta nem lehet égetni a falevelet. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: a Károly utcával kapcsolatos észrevétele után érdeklődik. A Hivatal 

előírta a lakóknak, hogy az ablakokat maguknak kell kicserélni. Önkormányzati rendelet 

átvizsgálását javasolja a régi szerződések miatt. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a Károly utca 2-4 lakókkal kapcsolatosan a válaszlevél 

már több ízben elkészült és jelenleg azt próbálja kideríteni a hivatal, hogy kinek címezze a 

levelet. A hölgyek, akik a hivatalban jártak, kérték az adataik zártan kezelését és az ő nevük 

sehol ne jelenjen meg, ezért nehéz a válasz megadása. A kollégákkal a lakásrendeletet és az 

érintett személyek lakásbérleti szerződése áttekintésre került. Egyértelműen kiderül, hogy a 

bérlő kötelezettsége a nyílászárók cseréje. Koncepcionális kérdés, ami koncepcionális döntést 

igényel. Egyedileg a szerződéstől eltérni a jelenleg hatályos jogszabályok alapján nem áll 

módjában sem a hivatalnak, sem a Polgármesternek. A lakásrendelet elkészítésekor ezt 

koncepcionálisan a költségvetéssel együtt kell megvizsgálni, hogy van-e az önkormányzatnak 

erre kerete, amit erre fel tud használni, vagy méltányossági alapon lehet a kérdést kezelni. 

Egyedi esetekben a jelen jogszabály alapján nem látja a kérelem pozitív elbírálását 

lehetségesnek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a helységbérleti rendelet módosításakor lehet ezeket a 

kérdéseket kezelni. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: ez volt a kérése, hogy ne egyedi ügyekre lebontva kezelje az 

önkormányzat a problémát, speciális esetre pedig célszerű lenne a méltányosság. Nem lehet 

elvárni a nyugdíjasoktól, hogy a nyugdíjukból vegyenek az önkormányzati lakásba 

nyílászárókat. Ha kiesik az ablak valakinek a fejére, akkor mi történik? Ki lesz a felelős? 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: nem lát lehetőséget arra, hogy az Önkormányzat 

kicserélje az ablakokat.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: javasolja, hogy Zakar Ágnes képviselő indítványába a 

polgárőrség, rendőrség, közterület-felügyelet részére írandó levélbe kerüljön bele az Egres út 

és környéke és a Szarvas hegy is. 

 

Fekete János képviselő: felhívja a figyelmet, hogy hétvégén a Bohémia vendéglátó 

egységben fiatalkorúakat szolgálnak ki szeszes itallal, akik ezáltal garázdálkodnak. 

Véleménye szerint ez a rendőrség feladata lenne, hogy rend legyen a városban. Be kell záratni 

a helyiséget. 
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dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: ez nem az első bejelentés. Az elmúlt években nagyon 

komoly próbálkozásokat tett a hivatal pl. fogyasztóvédelem több ízben razziázott a helyszínen 

és több helyszínen is a városban. A Bohémia vendéglátó egység nem bukott le, nem volt 

tettenérés. A problémákat nagyon csekély mértékben sikerült bebizonyítani. Ismét meg fog 

tenni mindent ennek érdekében a hivatal, de ehhez bizonyíték és tettenérés szükséges. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  kérése, hogy Fekete János képviselő hozzászólása a  

rendőrségi levélben szerepeljen és a fogyasztóvédelemnek is küldjenek levelet a témában.  

 

Zakar Ágnes képviselő: a Duna-korzó kiemelt területként szerepeljen a razzia helyszíneként, 

mert emberélet is veszélyben van.  

 

Fekete János képviselő: a lakosság részéről tömegdemonstrációra készülnek péntek 

esténként. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén 23.27 órakor az ülést 

bezárja.  

 

 

 

K.m.f. 

 

dr. Dietz Ferenc                                                                                     dr. Molnár Ildikó    

polgármester                                                                                             címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 


