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Szám: 25/2010. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2010. október 12-én (kedden) 17.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről 

 

 

Jelen lévő képviselők: dr. Pázmány Annamária korelnök,  dr. Dietz Ferenc polgármester,  

Dicső Zoltán, dr. Dukai Miklós, dr. Filó András, Fekete János, Fülöp 

Zsolt, Hidegkuti Gergely, Kiss Károly, Kun Csaba, Magyar Judit, 

Pintér Ádám, Tolonics Gyula,  dr. Török Balázs képviselő és Zakar 

Ágnes képviselők 

 

  

Hivatalból jelen 

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

Riesz Zoltán HVB elnöke, Bartha Enikő törvényességi referens, 

dr.Kammerer Judit testületi referens, Budai Mónika bizottsági 

referens, Máté Szilvia bizottsági referens, Skultéti Györgyné és  

Csattosné Horváth Edit jegyzőkönyvvezetők, Margitay Zoltán 

informatikus, Bácsvány György informatikus 

 

Tanácskozási joggal 

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

dr. Gerendás Gábor irodavezető, Maksa Katalin adócsoport vezető, 

Puhl Márta irodavezető, Szirmai Erika irodavezető, Wetzlné dr. 

László Márta irodavezető  

 

 

Az alakuló ülésen jelen vannak továbbá a város politikai, társadalmi, gazdasági és civil 

szervezeteinek képviselői, valamint a lakosság részéről mintegy 50 fő. 

A Képviselő- testület alakuló ülését dr. Pázmány Annamária megválasztott képviselő vezeti. 

 

dr. Pázmány Annamária: Szentendre város 2010. október 3-án megválasztott Képviselő-

testületének alakuló ülését megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 fővel 

határozatképes. Felkéri a jelenlévőket, hogy énekeljék el együtt a himnuszt. 

 

dr. Pázmány Annamária: a Himnusz elhangzása után üdvözli Riesz Zoltánt, a Helyi 

Választási Bizottság elnökét, Hadházy Sándor országgyűlési képviselőt, dr. Dietz Ferenc 

polgármester urat, a megválasztott önkormányzati képviselőket és az alakuló ülést jelenlétével 

megtisztelő valamennyi vendéget. 

Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra 

bocsátja azokat.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 2248   Száma: 10.10.12/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 október 12 17:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

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 - 

Hidegkuti Gergely Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

 

 

N A P I R E N D :  
 
 

 T á r g y :  E l ő a d ó :  

   

1. Szóbeli tájékoztató a 2010. október 3-ai 

önkormányzati választások eredményéről 

 

Riesz Zoltán 

HVB elnök 

 

2. A megválasztott képviselők eskütétele, a 

megbízólevelek átadása 

 

Riesz Zoltán 

HVB elnök 

3. Polgármester eskütétele, megbízólevelének 

átadása és a polgármesteri program 

ismertetése 

 

Riesz Zoltán 

HVB elnök 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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4. Előterjesztés a polgármester illetményének 

megállapítására 

 

 

dr. Pázmány Annamária 

 

5. Előterjesztés az alpolgármester 

megválasztása, illetményének megállapítása 

tárgyában  

Az alpolgármester megválasztása  (Ötv. 

34. § (1) bek.) értelmében titkos 

szavazással történik 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

szavazatszámláló bizottság 

elnöke 

 

 

  

1.   Szóbeli tájékoztató a 2010. október 3-ai önkormányzati választások eredményéről 

 Előadó: Riesz Zoltán HVB elnök 
 

 

 

dr. Pázmány Annamária: felkéri Riesz Zoltánt a Helyi Választási Bizottság elnökét  hogy 

tartsa meg beszámolóját a 2010. október 3-ai választás eredményéről. 

 

Riesz Zoltán HVB elnöke: beszámol a 2010. október 3-ai helyi önkormányzati képviselő és 

polgármester, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselő választás eredményéről. 

 

 

A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

dr. Pázmány Annamária: megköszöni a Helyi Választási Bizottság elnökének a 

beszámolóját. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ülés 2. napirendi pontjának keretében a 

képviselők eskütételére kerül sor. Felkéri Riesz Zoltánt, hogy eskesse fel a képviselőket. 

Felszólítja a jelenlévőket, hogy az eskütételhez álljanak fel. 

 

 

 

2.   A megválasztott képviselők eskütétele, a megbízólevelek átadása 

 Előadó: Riesz Zoltán HVB elnök 
 

 

Riesz Zoltán HVB elnöke: tájékoztatja az esküt tevőket, hogy az „én” után mindenki a saját 

nevét mondja, majd  az eskü végén saját  meggyőződése szerint az „Isten engem úgy 

segéljen” mondattal zárul az eskütétel. 

 

Riesz Zoltán HVB elnöke: felolvassa 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 képviselői tisztségemből eredő feladataimat Szentendre város fejlődésének 

előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten 

engem úgy segéljen!” 
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Eskütétel és az esküokmány aláírását követően átadja a megbízóleveleket a képviselőknek.  

 

A képviselők a megbízólevél átvétele után aláírják a Városkönyvet. 

 

 

3.  Polgármester eskütétele, megbízólevelének átadása, a Polgármesteri program 

ismertetése. 

 Előadó: Riesz Zoltán HVB elnök, dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 

dr. Pázmány Annamária: felkéri dr. Dietz Ferenc polgármestert, hogy a helyi 

önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 32. §-a szerint előírt 

esküt a Képviselő-testület előtt tegye le.  Felkéri  Riesz Zoltánt, a Helyi Választási Bizottság 

elnökét az eskütétel után adja át a megbízólevelet dr. Dietz Ferenc polgármester úr részére. 

 

Kéri a jelenlévőket, hogy az eskütételhez álljanak fel. 

 

Riesz Zoltán HVB elnöke: előolvassa az eskü szövegét. 

 

„Én, dr. Dietz Ferenc esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 

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

titkot megőrzöm; a polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Szentendre város 

fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 

teljesítem. Isten engem úgy segéljen!” 

 

Az eskütételt és esküokmány aláírását követően Riesz Zoltán HVB elnök átadja a 

megbízólevelet dr. Dietz Ferenc polgármester úr részére. 

 

dr. Pázmány Annamária:  tájékoztatja a Képviselő-testületet és a megjelenteket, hogy a 

helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 32. §-a alapján a 

polgármester tagja a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület határozatképessége, 

döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő. Szentendre 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének létszáma 15 fő.  

 

Átadja a szót dr. Dietz Ferencnek. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni, hogy október 3-án a Szentendreiek a Város 

iránti felellőségüket átérezve nagy számban elmentek szavazni. Megköszöni továbbá Kun 

Csaba alpolgármesternek, dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőnek és munkatársainak, hogy 

egy eredményes időszakot tudnak lezárni. Megköszöni a helyi választási munkában 

résztvevők munkáját, hogy rendben, szabályosan, törvényesen folyt le a választás. 

Megköszöni a választópolgároknak, hogy jelentős többségben a FIDESZ-KDNP-re adták le 

voksukat és ezáltal is megmutatták, hogy jó az irány, amelyet kitűztek a város fejlődésére  és 

támogatják. Elismerik az elmúlt időszak eredményeit és fontosnak tartják, hogy a Dumtsa terv 

megvalósítása folytatódjon Szentendrén. Bízik abban, hogy képviselőtársai – bármelyik 

oldalon is ülnek – elkötelezettek a város fejlődése iránt és valamennyien aktívan fognak 

közreműködni a város további dinamikus fejlődésében.  
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Elmondja, hogy 2006-ban 48 pontban fogalmazta meg a legfontosabb rövid távú célkitűzéseit. 

Ezen pontok között fontos volt a várossal való kapcsolattartás, a kommunikáció erősítése. 

Ennek érdekében hozták létre a Városkönyvet, amely tartalmazza azon pozitív és negatív 

észrevételeket, amelyek a város működésével kapcsolatosan a lakosságtól érkeztek. Emellett 

volt még az „észrevettem, szólók” tábla, „Városháza házhoz jön” lakossági fórumok, a zöld 

telefon, a zöld-email,  és hasonló kezdeményezések. Ezek során fogalmazódott meg a Dumtsa 

Jenő Városfejlesztési Stratégia, a város fejlődési irányáról. Ebben határozták meg azt a 12 

vezérprojektet, amelyeket mindenképpen meg szeretnének valósítani. Nagyon sok stratégia, 

terv, koncepció született „fióknak”. De ezt most elkezdték tudatosan, tervszerűen 

megvalósítani. 

 „Az első a Kultúra Városa”, melynek keretében számtalan, rendezvény volt. A 

MűvészetMalom mára az országos kiállítóhelyek közé emelkedett, ahol fantasztikus 

kiállításokat rendeztek meg Csikszentmihályi Róbert, Aknay János és Balogh László 

alkotásaiból. Elkezdődött a helytörténeti kutatás, amelynek eredményeképpen hamarosan 

kiadásra kerül egy monográfia és megrendezésre kerül egy helytörténeti kiállítás. Megalakult 

a TDM, a minőségi turizmus segítésére. Elkészültek a tervek,– Fő térre, MűvészetMalomra, 

Tourinformra – hogy minél előbb elinduljon ezek fejlődése.  

Nagyon fontos az „Okos Város” – hiszen az elmúlt időszakban történt a Bölcsőde, az óvodák 

felújítása, bővítése. Házirend elfogadására került sor, hogy mindenki tudjon a Városháza 

működéséről, a szabályokról. 

„Zöld Város” – keretében a civil szervezetekkel számos patak-takarítás, illegális 

hulladéklerakók felszámolása történt. Beindult a komposztálás, a szelektív hulladékgyűjtés, 

valamint a háztól történő hulladékgyűjtés. Elkezdték az ifjúság környezetvédelemre nevelését 

az „Autómentes nappal” és a „Föld napjával”. Lerakták az új köztemető alapkövét, amelyet 

gyorsított ütemben fejlesztenek. A „Megújuló Város” keretében újítják fel az utakat és 

kerékpárutakat. Akadály-mentesítették a Városházát és a Gondozási Központot valamint 

egyéb olyan intézményeket és helyeket, amelyek a lakosság szempontjából fontosak. 

Az „Együttműködő Város” keretében a „Szentendreiek vagyunk program” az ifjúságnak, 

időseknek és vállalkozóknak egyaránt szól – az identitástudat megerősítésére. Ezen túl vannak 

TÁMOP-programok, ÁROP-programok. Kiemeli a Skanzennal való szoros kapcsolatot, 

hiszen ez egy büszkesége a városnak. Ugyanilyen fontos Pest Megyei Múzeumok 

Igazgatóságával vagy a Régi Művészteleppel való együttműködés. Kiemeli a város kistérségi 

szerepét, melynek során együttműködnek a közös intézményekben, a családsegítés, a 

gondozás területén, mozgókönyvtárban és még számos egyéb dologban. Sikeres programok 

voltak – Dunakanyar Nyári Játékok, Tavaszköszöntő Fesztivál, Pilisi Tekerő. Bízik, abban 

hogy még számtalan olyan rendezvény lesz, amely azt sugallja, hogy fontos és lényeges az 

együttműködés.  

 

 

Elmondja, hogy a kampány alatt is elsősorban a munkára koncentráltak, hiszen az elkezdett 

12 vezérprojektet szeretnék folytatni. Beszámol arról, hogy az év elején adták át Pannónia-

telepen a csapadékvíz elvezető csatornát, megtörtént a Barackos út és Egres út, a Gondozási 

Központ és négy óvoda felújítása – ez az „Ezer év +program” keretében.  

A kampányban ígérték és betartják, hogy tovább viszik a Dumtsa Jenő Városfejlesztési 

Stratégiát, az ebben meghatározott prioritásokat megvalósítják. Az egyik prioritás a 

művészetek kiemelt szerepe, ezért fontos a MűvészetMalom építése, hogy minél több 

kulturális rendezvényt tudjanak itt megrendezni. Kiemeli a Szentendrei Nyár és a Szentendre 

éjjel-nappal rendezvényeket, amelyek az egész város érdeklődését felkeltik.  

Továbbá prioritás az életminőség növelése – ezen belül kiemeli a Szakorvosi Rendelő 

felújítását, a belváros rehabilitációját, a P+R parkolók létesítését, defiblilátorok elhelyezését. 
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Ezen a területén még nagyon sok teendő van. Sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani a 

köztisztaságra, a hulladékszállításra, a városüzemeltetési feladatokra és az egészségügyi 

ellátás bővítésére. Nagyon fontos a képviselők és a Hivatal munkájának az átgondolása, hogy 

még hatékonyabban tudják kiszolgálni a lakosságot, hogy jobb legyen az együttműködés.  

A kiemelt prioritás, hogy Szentendre a kistérség motorja. Nagyon fontos a regionális szinten 

való együttműködés a kulturális és egyéb intézményekkel – Tűzoltóság, Rendőrség – hiszen 

Szentendre egyedül nem tud tovább lépni, csak együtt lehet haladni. Ezért kell szélesebb 

körben gondolkodni, hogy a város hosszú távú fejlődését felépíthessék.  

A cél ugyanaz, mint korábban az, hogy Szentendre legyen egy olyan város, amely büszke az 

épített és természeti örökségeire, a kulturális és történelmi hagyományaira de a XXI. század 

kihívásainak is megfeleljen. Ebben kéri képviselőtársai segítségét. Ehhez kíván mindenkinek 

– valamennyi képviselőnek és Szentendre 26. 200 lakosának is – erőt, egészséget, kitartást, 

lendületet vidámságot – hogy mindezt együtt, közösen meg tudják valósítani. Bízik abban, 

hogy ténylegesen mindenki partner lesz a közös célok megvalósításában, hiszen mindenkinek 

csak „Szentendre számít”. Ez mindenkinek egy közös alap, amelyre építkezni tudnak.  

 

Virágcsokorral köszönti feleségét, kislányát és édesanyját, valamint megköszöni egész 

családjának a segítséget, amelyet munkájához nyújtottak.  

 

Végezetül köszönetképpen Riesz Zoltán HVB elnöknek könyvet ad át. 

 

 

 

4. Előterjesztés a polgármester illetményének megállapítására 

 Előadó: dr. Pázmány Annamária képviselő 

 

 

dr. Pázmány Annamária: felhívja képviselő társai figyelmét arra, hogy a napirendi pont 

írásos anyagát az ülést megelőzően kézhez kapták. Kiegészítésként utal a helyi 

önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi LXV. törvény 33. §-ában foglaltakra, 

miszerint “a polgármester tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

munkabérét a jogszabály keretei között határozza meg. ( A polgármester az államigazgatási 

tevékenységéért a közszolgálati szabályok szerint felelős.” 

Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól van-e az írásban megküldött előterjesztéshez 

észrevétel, más javaslat. 

  

Dr. Dietz Ferenc polgármester bejelenti érintettségét. 

 

dr. Pázmány Annamária: szavazásra bocsátja a polgármester szavazásból való kizárását az 

illetményének megállapításakor. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2249   Száma: 10.10.12/4/0/A/KT 

Ideje: 2010 október 12 18:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 



 7 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 28.57 26.67 

Nem 10 71.43 66.66 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Dicső Zoltán Nem - 

dr Dukai Miklós Nem - 

Hidegkuti Gergely Nem - 

Kiss Károly Nem - 

Kun Csaba Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Pintér Ádám Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 

dr. Török Balázs Nem - 

Zakar Ágnes Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

 

 

dr. Pázmány Annamária: megállapítja, hogy a képviselő-testület nem zárta ki a 

polgármestert a szavazásból. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a polgármester illetményére 

vonatkozó határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2250   Száma: 10.10.12/4/0/A/KT 

Ideje: 2010 október 12 18:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 
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Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

 

 

dr. Pázmány Annamária: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

329/2010. (X. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

a polgármester illetményét a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) bekezdésben 

foglaltak alapján  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester illetményét 

 

2010. október 3. napjától 521.775.- Ft összegben állapítja meg. 

 

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a szükséges intézkedésekről. 

 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: azonnal  
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dr. Pázmány Annamária: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a továbbiakban az ülés levezető 

elnöke az újonnan esküt tett polgármester. Átadja a szót dr. Dietz Ferenc polgármesternek. 

 

 

5. Előterjesztés az alpolgármester megválasztása, illetményének megállapítása 

tárgyában  

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester, szavazatszámláló bizottság elnöke 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatja a jelenlévőket a helyi önkormányzatokról szóló 

törvény értelmében kötelező alpolgármestert választani. A hatályos SZMSZ alapján a 

Képviselő-testület 1 fő alpolgármestert választhat. Elmondja, hogy előzetes egyeztetések 

alapján dr. Török Balázs képviselő urat javasolták alpolgármesternek. Kérdezi dr. Török 

Balázs képviselőt, hogy elfogadja-e a jelölést? 

 

dr. Török Balázs képviselő: elfogadja a jelölést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megkérdezi, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a továbbiakban is 

nyílt ülés folytatódjon a tanácskozás? 

 

dr. Török Balázs képviselő: hozzájárul a nyílt üléshez és bejelenti érintettségét. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak az érintettségről.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2251   Száma: 10.10.12/5/0/A/KT 

Ideje: 2010 október 12 18:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 33.33 33.33 

Nem 9 60.00 60.00 

Tartózkodik 1 6.67 6.67 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Magyar Judit Igen - 
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Dicső Zoltán Nem - 

dr Dukai Miklós Nem - 

Hidegkuti Gergely Nem - 

Kiss Károly Nem - 

Kun Csaba Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Pintér Ádám Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 

Zakar Ágnes Nem - 

dr. Török Balázs Tart. - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület nem zárta ki a jelöltet 

a szavazásból. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy az előterjesztés valamennyi képviselő-

társának  kiküldésre került.   A határozati javaslat 1. része tartalmazza a jelölést, mely szerint 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Török Balázs képviselőt javasolja az  

alpolgármesteri tisztségre, a 2. rész  pedig ehhez kapcsolódóan az alpolgármesteri  illetmény 

megállapításról szól, mely az eddigi gyakorlat szerint  került megállapításra.  Az összeg a 

polgármesteri illetmény 90%-ában került meghatározva.  

Felhívja mind Képviselő-társai, mind a Hivatal dolgozói figyelmét arra, hogy a határozatról 

szóló döntés maghozatala során titkos szavazást szükséges alkalmazni, amely a számítógépen 

keresztül történik. Természetesen titkos szavazás esetén, a monitoron, a névszerinti kijelző 

táblán, illetve az írott jegyzőkönyvben csak az összesített eredmény jelenik meg, az, hogy név 

szerint ki, hogyan szavazott, az nem, Ezért szükséges szavazatszámláló bizottság 

megválasztása.  

Javasolja megválasztani a szavazatszámláló bizottság elnökének: Fekete János képviselőt, 

tagjainak Magyar Judit és dr. Filó András képviselőket.  

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a szavazatszámláló bizottság tagjainak 

elfogadását. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2252   Száma: 10.10.12/5/0/A/KT 

Ideje: 2010 október 12 18:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 86.67 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 13.33 13.33 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 



 11 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Fekete János Tart. - 

dr. Filó András Tart. - 

 

 

Dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület Fekete János 

képviselőt választotta a Szavazatszámláló Bizottság elnökének, Magyar Juditot és dr. Filó 

Andrást tagjainak. 

 

 Kéri a titkos szavazás feltételének biztosítását. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, 

szavazásra bocsátja az Alpolgármester megválasztására és illetményének elfogadására 

vonatkozó határozati javaslatok elfogadását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2253   Száma: 10.10.12/5/0/A/KT 

Ideje: 2010 október 12 18:09  

Típusa: Titkos 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.67 6.67 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: felkéri a Szavazatszámláló Bizottság tagjait, hogy fáradjanak 

a jegyzőkönyvvezetői asztalhoz annak érdekében, hogy meggyőződhessenek a titkos szavazás 

eredményéről. 

 

A Szavazatszámláló Bizottság tagjai megtekintik a számítógépen az eredményt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felkéri a szavazatszámláló bizottság elnökét, ismertesse a 

titkos szavazás eredményét.  

 

Fekete János Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Ismerteti a szavazás eredményét, amely 

szerint a Képviselő-testület 14 igen szavazattal és 1 tartózkodással dr. Török Balázs 

képviselőt választotta alpolgármesternek. 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

330/2010. (X. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi XLV. törvény 34. (1) bekezdése alapján 2010. október 12. 

napjától  

 

dr. Török Balázs 
 

képviselőt megválasztja alpolgármesternek a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára.  

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: azonnal  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

331/2010. (X. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Török Balázs alpolgármester 

illetményét a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) bekezdésben foglaltak 

alapján  

 

2010. október 12. napjától 469.600 Ft összegben állapítja meg. 

 

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a szükséges intézkedésekről. 

 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: azonnal  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megkéri dr. Török Balázs alpolgármestert, tegye le esküjét.  
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Riesz Zoltán HVB elnöke: előolvassa az eskü szövegét. 

 

„Én, dr. Török Balázs esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 

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

titkot megőrzöm; az alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Szentendre város 

fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 

teljesítem. Isten engem úgy segéljen!” 

 

Az eskütételt követően Riesz Zoltán HVB elnök átadja a megbízólevelet dr. Török Balázs 

alpolgármester úr részére. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: gratulál a megválasztott alpolgármesternek és kéri, hogy 

foglaljon helyet mellette. 

Megadja a szót dr. Pomázi Miklós úrnak, a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal főtitkárának.  

 

dr. Pomázi Miklós főtitkár: dr. Józsa Veronika, a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 

vezetőjének képviseletében köszönti a Képviselő-testületet és a megjelent vendégeket. Az 

újonnan megválasztott Képviselő-testületnek gratulál, felelősségteljes közéleti munkájukhoz 

sok sikert kíván. Elmondja, hogy jelen ciklus mindenképpen új fejezet lesz a demokratikus 

kormányzás történetében. Az Országgyűlés megalkotta azokat a szimbolikus és lényegi 

törvényeket is, amelyek alapvetően megváltoztatják a közhatalom működését és amelyben a 

szerepek is új tartalommal telnek meg. A testületek számának jelentős csökkentéséből 

következően a döntések minden képviselőt nagyobb felelősséggel ruháznak fel. A korábbi 

1/18 résszel szemben már minden képviselő – és Polgármester úr is – 1/15 részben veszi ki a 

részét a döntések sikerességéből és eredményességéből. Emellett alapvető közérdek fűződik a 

helyi lakosság mindennapjait meghatározó döntések helytállóságához, ezért 2010. szeptember 

11-től újjáalakult a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal és ismét feladatul kapták az 

önkormányzati döntések törvényességének ellenőrzését, így a helyi közjog megteremtésén 

dolgoznak ők is. Arról biztosította a Képviselő-testületet, hogy munkájuk során számíthatnak 

szakmai segítségükre – arra, hogy szakismereteikkel elősegítsék a törvényeknek megfelelő 

működését. A Magyar Köztársaság Kormányának hitvallását magukénak érezve mondhatják, 

hogy erre teszik fel az elkövetkező éveiket. Ennek megvalósításához kíván jó munkát. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  megköszöni a jókívánságokat és elmondja, hogy továbbra is 

számítanak a Közigazgatási Hivatal segítségére, amely eddig is eredményes volt.  

 

Tolonics Gyula képviselő: ügyrendi hozzászólásában megköszöni a város polgárainak 

támogatását, amely során 10 egyéni választókörzetben jelöltjeik megnyerték a választást és 

elmondja azt is, hogy ennek az eredménynek a felelősségével tisztában vannak. Bejelenti, 

hogy FIDESZ-KDNP néven frakciót alapítottak, és személyét bízták meg ennek vezetésével.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: gratulál a megválasztott képviselőknek és dr. Dietz Ferenc 

polgármester úrnak.  

Elmondja, hogy valaha minden városlakó politizált, azaz részt vett a helyi ügyek intézésében, 

hiszen innen származik a görög szóból a politika kifejezés. Jelenleg Szentendrén a városlakók 

érdekeit a helyi képviselők igyekeznek a lehető legjobban érvényre juttatni. Együttes 

gondolkodásra hívják képviselőtársaikat – a választást megnyert képviselőket és Polgármester 

urat is – hiszen a kampány lezárása után a város irányítását a városfejlesztési elképzelésekben 

a közös gondolatok mentén képzelik el. Társaságuk – az Élhető Szentendréért Egyesület – 

ehhez, a választáson ismertetett és a város lakóinak 20 %-a által támogatott programjával 
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kíván segítséget nyújtani. Bejelenti, hogy Társaságuk – az Élhető Szentendréért Egyesület e 

nappal – megalakult Fekete János és Fülöp Zsolt tagságával, és személyét bízták meg a 

képviselőcsoport vezetésével.  

 

Magyar Judit képviselő: Polgármester úrnak gratulál újraválasztásához, valamint 

képviselőtársainak, akik az egyéni körzetekben nyertek és a listáról bekerült 

képviselőtársainak az elért választási eredményhez. Elmondja, hogy bár egyedül maradt a 

korábbi Szentendréért frakcióból, de bejelenti, hogy továbbra is azt az utat fogja folytatni a 

városi politikában, amelyet korábban elkezdtek. Azaz a város lakosainak, a város érdekében 

fogja döntéseit meghozni. Bízik abban, hogy Polgármester úr konszenzus keresése fogja 

jellemezni az elkövetkező négy évet is, ahogy ez az előző időszakban is volt. Reméli, hogy a 

nagypolitika nem hatja majd át a helyi politizálást, hiszen ez sem volt jellemző – egy rövid 

időt kivéve. Polgármester úr munkájához erőt és kitartást kíván, képviselőtársainak pedig egy 

dinamikus, munkában gazdag elkövetkező időszakot és jó együttműködést.  

 

dr. Filó András képviselő:  szintén gratulál Polgármester úrnak és a megválasztott 

Képviselő-testületnek. Új időszámítás következett be Szentendrén 2010-től – a Jobbik 

Magyarországért Mozgalom is képviselteti magát, a XXI. Század várostörténetében először. 

Ígéri, hogy a szemét – illetve ha többen is a város életében részt tudnak venni, akkor szemüket 

– óvó módon rajta tartják a testületi döntéseken. Kritikusok lesznek, de a város érdekében 

segíteni fognak a döntések meghozatalakor.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, az ülést bezárja és kéri a 

jelenlévőket, hogy énekeljék el együtt a Szózatot.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

polgármester címzetes főjegyző 

 

 
 

 


