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Szám: 10/2010. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2010. április 08-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel tartott üléséről 

 

 

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

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

dr. Pázmány Annamária, Radványi G. Levente, Szegő András, Trenka István és 

Zakar Ágnes képviselők. 

 

 

Távol van:  dr. Dragon Pál, Kiss Károly, Magyar Judit, Szalay Fruzsina és Tolonics Gyula 

képviselők.   

 

 

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

  

Tanácskozási joggal 

jelen van az ülésen:   dr. Dóka Zsolt jogtanácsos, Puhl Márta Közgazdasági és Vagyon Iroda vezetője, 

Szirmai Erika irodavezető,  dr. Gerendás Gábor Közigazgatási és népjóléti Iroda 

vezetője, Szűcs Imréné irodavezető, dr. Weszner Judit pályázati referens, 

Sándorné Vincze Viktória környezetvédelmi referens.  

 

Meghívott vendégek:  
 

A Város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk.sz. 

rendelet módosításáról c. előterjesztéshez: 

 

Horváth József vezérigazgató (VSzZrt) 

Untenberger Tibor FB elnök 

 

A Kulturális Alap növeléséről szóló sürgősségi indítványhoz: 

 

Nyitrai Zsuzsa 

 

A Hétszínvirág Tagóvoda Pannónia u. 40. sz. alatti épületében működő óvodai csoportok 

működtetési jogának Evangélikus Egyházközség részére történő átadásának elhalasztásáról szóló 

sürgősségi indítványhoz: 

 

Füzesi Anikó szülő 

Doszkocs Ildikó szülő 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 15.17 órakor az ülést megnyitja. Jelenlévő képviselők száma 13 fő, az 

ülés határozatképes.  

Ismerteti, hogy a meghívóhoz képest nem kerül napirendre az ott szereplő 10. napirendi pont, mely a 

Szentendrei Ulcisia Castra területre tervezett ingatlanfejlesztési program megvalósítása tárgyában készült 

előterjesztés, mert ez ügyben további egyeztetéseket tart szükségesnek.  

Ismerteti a sürgősségi indítványokat, melyek:   
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1. a ProSzentendre Városfejlesztési Kft. 2009. évi üzleti jelentésének és a 2010. évi üzleti tervének 

elfogadása II; 

2. a szentendrei 7100/7 hrsz-ú üdülőövezeti ingatlan értékesítése; 

3. a 2010. évre vonatkozó vis maior támogatás igényléséről a Bükkös-patak áradása miatti 

védekezés, illetve károk helyreállítási kiadásainak fedezése céljából; 

4. a Hétszínvirág Tagóvoda Pannónia u. 40. sz. alatti épületében működő óvodai csoportok 

működtetési jogának Evangélikus Egyházközség részére történő átadásának elhalasztásáról; 

5. a Hétszínvirág óvoda önkormányzati kezelésben tartásáról c. önálló képviselői indítvány; 

6. a Kulturális Alap növelése; 

7. Szentendre, Boldogtanyai út 19. szám alatti túlépítkezésről 

8. KMOP-2008-4.3.2. számú „Emelt szintű járóbeteg-szakellátó központ kialakítása Szentendrén” 

9. KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 kódjelű „Szentendre belvárosának innovatív funkcióbővítő 

rehabilitációja” című pályázatról; 

10. Street Park Szentendrén. 

 

Megadja a szót. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Polgármester úr azzal indokolta, hogy nem tűzi napirendre a Megyével a Castrum 

területére tervezett szállodafejlesztést, mert nincs eléggé előkészítve. Ugyanakkor Pest Megye honlapján 

az a közlemény olvasható, hogy azt a Közgyűlés már jóváhagyta. Idéz a közleményből: „Az 

együttműködés azért vált lehetségessé, mert a hosszas egyeztetéseket és gondos előkészítést követően egy 

olyan koncepció került kidolgozásra, amely valamennyi fél érdekeit figyelembe veszi, különös tekintettel 

a védett régészeti örökség és Szentendre arculatának megőrzésére.” 

Véleménye szerint a testületnek állást kellene foglalnia a kérdésben és jelezni kellene a Megye részére, 

hogy a tárgyalások még nem fejeződtek be.  

Kérdése, hogy a ProSzentendre 2009. évi üzleti jelentésének és a 2010. évi üzleti tervének elfogadásáról 

szóló sürgősségi indítványt tárgyalta-e valamelyik bizottság?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy a Megye közleménye nem tartalmaz 

valótlanságot, mert korábban már volt a városnak egy szándéknyilatkozata arról, hogy jónak tartják a célt, 

hogy a területen létrejöjjön egy beruházás. Ez után született meg a Megye részéről az a megállapodás-

tervezet, amit legutóbbi ülésen sürgősséggel tárgyaltak, de ez nem kapott a testülettől megfelelő 

támogatást. Ettől függetlenül Jegyző Asszony összefoglalta az észrevételek tartalmát egy feljegyzés 

formájában és elküldte Főjegyző úrnak. Ezek után a Pest Megyei Múzeumok Igazgatója kezdeményezett 

egy tárgyalást, amelyen Aljegyző úr és Alpolgármester úr vett részt, és végigtárgyalták azokat a pontokat, 

amelyeket az ülésen javasoltak és kérték azok módosítását. 1 nappal később viszont elfogadtak egy 

megállapodást, de ezek a javaslatok abba nem kerültek átvezetésre, tehát az eredeti megállapodást 

fogadták el. Ez után kapta az Elnök úr levelét, hogy az idő rövidsége miatt az ügyet nem tudta bevinni a 

Közgyűlés elé. Most viszont elküldte a tervezetet átvezetve a kért módosításokkal és kérte, hogy április 

16-ig tárgyalja meg a testület és fogadja is el. Elmondja még, hogy Venczel alelnök úrral tárgyalt, akinek 

elmondta, hogy további egyeztetésekre van szükség, mert sajnálatos módon nem vezették át valamennyi 

módosítást, így csak a májusi ülésre tudja a testület elé vinni az anyagot. Alelnök úr elfogadta az érveit. 

Aljegyző úr levélben összefoglalta a kifogásolt illetve kimaradt pontokat és azt megküldte Alelnök úrnak. 

Bízik abban, hogy mihamarabb választ kapnak a levélre. A Megye szeretné minél előbb rendezni az 

ügyet, információi szerint már sajtótájékoztatót is szerettek volna az ügyben.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: miután a projekt és annak üzleti háttere is a város arculatát nagyban befolyásolja, 

kérdése, hogy milyen finanszírozással épül a szálloda és hogyan épül meg a csomópont és annak 

környéke? Kéri Polgármester urat, hogy a témát normál ülésen tárgyalhassa meg a testület úgy, hogy az 

anyagot időben megkapják és azt a bizottságok is meg tudják tárgyalni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: igyekezni fognak ezt megtenni. Azt már most megteszik, hogy az Elnök 

úr levelét és a megállapodás-tervezetet lefénymásolják és kiosztják a képviselőknek.  
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Szegő András képviselő: kéri, hogy a Hétszínvirág óvodával kapcsolatos sürgősségi indítványok 

tárgyalására akkor kerüljön sor, amikor a szülők képviselői megérkeznek – fél négyre jelezték 

érkezésüket.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: meghallgathatják a szülőket, de mindkét sürgősségi indítvány a szülők 

akaratát tükrözi.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: jelzi, hogy nem kapott választ arra a kérdésére, hogy az üzleti tervet megtárgyalta-

e valamelyik bizottság.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a Tulajdonosi Bizottság ülésén kapták meg a végleges üzleti tervet. Nem tud 

arról, hogy bármelyik bizottság napirendjére tudta volna tűzni. Ha úgy gondolják, hogy szakbizottsági 

vélemény nélkül nem tudnak dönteni, akkor határozhatnak úgy, hogy későbbi időpontban tűzzék 

napirendre. Tájékoztat, hogy a Tulajdonosi Bizottság sem volt határozatképes az ülésén, csak az 

álláspontjukat tudták kialakítani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: majd a napirendi pont tárgyalásakor nyilatkoznak a bizottsági elnökök, 

hogy tárgyalják-e az előterjesztést.  

Szavazásra bocsátja a ProSzentendre Városfejlesztési Kft. 2009. évi üzleti jelentésének és a 2010. évi 

üzleti tervének elfogadásáról szóló sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1865   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 15:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 61.10 

Nem 1 7.69 5.56 

Tartózkodik 1 7.69 5.56 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Benkovits György Tart. - 
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dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a szentendrei 7100/7 hrsz-ú üdülőövezeti ingatlan 

értékesításáről szóló sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1866   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 15:37  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a 2010. évre vonatkozó vis maior támogatás 

igényléséről a Bükkös-patak áradása miatti védekezés, illetve károk helyreállítási kiadásainak fedezése 

céljából  című sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1867   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 15:37  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Hétszínvirág Tagóvoda Pannónia u. 40. sz. alatti 

épületében működő óvodai csoportok működtetési jogának Evangélikus Egyházközség részére történő 

átadásának elhalasztásáról szóló sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1868   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 15:37  
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Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Hátszínvirág óvoda önkormányzati kezelésben 

tartásáról  szóló sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1869   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 15:37  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 
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Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Kulturális Alap növeléséről szóló sürgősségi 

indítvány napirendre vételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1870   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 15:38  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 61.10 

Nem 1 7.69 5.56 

Tartózkodik 1 7.69 5.56 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 
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Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Nem - 

Trenka István Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Szentendre, Boldogtanyai út 19. szám alatti 

túlépítkezésről szóló sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1871   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 15:38  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 
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Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a KMOP-2008-4.3.2. számú „Emelt szintű járóbeteg-

szakellátó központ kialakítása Szentendrén” című sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1872   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 15:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 kódjelű „Szentendre 

belvárosának innovatív funkcióbővítő rehabilitációja” című pályázatról című sürgősségi indítvány 

napirendre vételét.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1873   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 15:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Street Park Szentendrén című sürgősségi indítvány 

napirendre vételét.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1874   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 15:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 



 11 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy a Hétszínvirág tagóvodával 

kapcsolatos két előterjesztést egyben tárgyalják. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1875   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 15:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 
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Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja egyben a határozati javaslatok napirendre vételét.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1876   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 15:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 
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Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

N A P I R E N D  

 

N a p i r e n d  e l ő t t :  K i t ü n t e t é s b e n  r é s z e s í t e t t  m ű v é s z e k  

k ö s z ö n t é s e   
 

 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 

 

 

 Előterjesztés a ProSzentendre Városfejlesztési Kft. 2009. 

évi üzleti jelentésének és a 2010. évi üzleti tervének 

elfogadása II; 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Előterjesztés a szentendrei 7100/7 hrsz-ú üdülőövezeti 

ingatlan értékesítése 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Előterjesztés a 2010. évre vonatkozó vis maior támogatás 

igényléséről a Bükkös-patak áradása miatti védekezés, 

illetve károk helyreállítási kiadásainak fedezése céljából 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Előterjesztés a Hétszínvirág Tagóvoda Pannónia u. 40. sz. 

alatti épületében működő óvodai csoportok működtetési 

jogának Evangélikus Egyházközség részére történő 

átadásának elhalasztásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Előterjesztés a Hétszínvirág óvoda önkormányzati 

kezelésben tartásáról c. önálló képviselői indítvány 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Előterjesztés a Kulturális Alap növelésére dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Előterjesztés Szentendre, Boldogtanyai út 19. szám alatti 

túlépítkezésről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Előterjesztés a KMOP-2008-4.3.2. számú „Emelt szintű 

járóbeteg-szakellátó központ kialakítása Szentendrén” 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

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

„Szentendre belvárosának innovatív funkcióbővítő 

rehabilitációja” című pályázatról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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 Előterjesztés Street Park Szentendrén dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

1.  Előterjesztés a város forgalmi és parkolási rendjéről és a 

parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő 

behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli 

megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

2.  
Előterjesztés 0358/6 hrsz-ú Egres úti telek részbeni 

eladásáról 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

3.  
Előterjesztés az állattartásról szóló .../2010. (...) Önk. sz. 

rendelet elfogadásáról – II. forduló 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

4.  Előterjesztés a város címerének és zászlójának alapításáról, 

valamint a jelképek és a „Szentendre” név használatának 

rendjéről szóló 41/2007. (IX.20.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

5.  
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször 

módosított 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet módosításról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

6.  Előterjesztés a TDM ügyvezető megbízásáról 

 

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

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

7.  Előterjesztés Szentendrei Sportcélú Kft-ről 

 

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

rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

8.  
Előterjesztés a 2010. évi összesített Közbeszerzési Terv 

elfogadásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

9.  Előterjesztés az óvodai konténer beszerzésről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

10.  Előterjesztés a szentendrei óvodák felújítására és 

korszerűsítésére vonatkozó projektről 

 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

11.  Előterjesztés Pap-szigeti ingatlanok bérbevételére 

beérkezett pályázatról 

 

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

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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rendelhető el! 

12.  
Előterjesztés Szentendre, Fő tér 14. sz. alatti 2333/2/B/2  

hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 

 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

13.  Előterjesztés szentendrei 0186/15, 0187 és 0188/81 hrsz-ú 

ingatlanokkal kapcsolatos telekalakításról 

 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

14.  Előterjesztés a képviselők, bizottsági elnökök és tagok 

tiszteletdíjáról valamint a képviselők, a bizottsági tagok, a 

munkacsoport elnökök és tagok költségtérítéséről szóló 

39/2006. (XI.30.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

15.  Előterjesztés Nagy József állattartási ügyében benyújtott 

fellebbezésének elbírálásáról 

 

Az Ötv. 12. § (4) bek. a) pontja szerint zárt ülés! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

16.  Tájékoztató Szentendre Város Önkormányzat aktuális 

pályázatairól 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

17.  Interpelláció, kérdés  

18.  Egyebek  

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a következőkben köszönteni szeretné F. Zámbó István festőművészt 

abból az alkalomból, hogy március 15-én Munkácsy-díjat kapott. Kéri behívni a művészt.  

 

 

Néhány perces keresés után nem találják a művészt, ezért folytatódik a testületi ülés.  

 

 

 

Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 

Tájékoztató a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás két ülése 

között eltelt legfontosabb eseményekről és döntésekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

Szegő András képviselő: március 12-én a Szent Korona Egyesület elnökével történt megbeszéléssel 

kapcsolatban elmondja, hogy interneten rákeresett, de ott Szövetséget, Rádió Egyesületet talált. Ezzel 
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kapcsolatos kérdése, hogy ez melyik volt, illetve mi volt a témája? Ugyanezen a napon 

ingatlanfejlesztésről milyen megbeszélés volt? 19-én a csatornázásról történt kistérségi konferenciáról kér 

tájékoztatást, mert a városban is nagyon fontos a csapadékvíz elvezetés.   

 

 

Magyar Judit és Szalay Fruzsina képviselők megérkeznek az ülésterembe,jelenlévő képviselők száma 

15 fő.  

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem csapadékvízről, hanem szennyvíz-elvezetésről – tehát csatornázásról 

– van szó.  

A Szent Korona Egyesületnek nem tudja, hogy van-e honlapja, amelynek vitéz Kiss Imre úr az elnöke, 

aki szentendrei. Ő kereste meg és adott tájékoztatást kulturális programjaikról.  

A 11-es út melletti tulajdonosok keresték meg és ismertették különféle elképzeléseiket. Ezzel 

kapcsolatban egyeztettek, hogy hogyan és miként lehetne a szabályozási terv módosítás.   

A csatornázással kapcsolatban kiosztásra került egy anyag, amely a 11. sürgősségi indítvány, ezzel 

kapcsolatban történtek egyeztetések. Arról döntött korábban a testület, hogy – mivel a csatornázást a 

korábbi kiírás szerint csak úgy lehetett benyújtani, ha egy adott szennyvíztisztítóhoz csatlakozó 

települések együttesen indulnak, illetve mindenkinek le kell mondani ez ügyben. Korábban két település 

nem tudta a lemondó nyilatkozatot megtenni, így nem is tudták beadni a pályázatot. Most sikerült egy 

együttműködést kialakítani a települések között, így Szentendrét bízták meg a gesztor-feladatokkal. A 

testület korábban úgy döntött, hogy ez ügyben a ProSzentendre Kft-t bízzák meg, ők pedig egy 

tájékoztatást adtak. A sürgősségi indítvány tartalmazza az együttműködési megállapodásokat, társulási 

szerződéseket, illetve az N-Alexander Kft – mint a víziközmű társulás partnere – referencia anyagát.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: azt a tájékoztatást kapta, hogy a csatornázáshoz a terület egy részét is át kell 

minősíteni. Kérdése, hogy ez hogy érinti az elindult tárgyalássorozatot, amely arról szól, hogy ki kellene 

írni egy pályázatot a belterületbe vonás vizsgálatára. Érdemes lenne egy hónappal elhalasztani a döntést 

és az álláspontokat egyeztetni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az adott napirendi pontnál fog tájékoztatást adni a feltételekről. A 

testületnek van egy olyan határozata, hogy felfüggesztenek minden belterületbe vonást, amíg a 

tanulmányok el nem készülnek, de adott esetben végig kell gondolni, hogy a határozatot megváltoztassák-

e.  

 

 

 

 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, 

a kiegészítéssel együtt.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1877   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 15:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

116/2010. (IV. 08.) Kt. sz. határozata: 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a  

 

I. 

A  

19/2010. (I. 21.) Kt. sz.  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

53/2010. (II. 11.) Kt. sz  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

 

II.  

A  

421/2009. (XII. 10.) Kt. sz.  Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van. Új határidő: 

2010. április 30. 

426/2009. (XII.10.) Kt. sz.  Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van. Új határidő: 

2010. április 30. 

448/2009. (XII. 17.) Kt. sz.  Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van. Új határidő: 

2010. április 30. 
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Beszámoló-kiegészítés a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörben 

tett intézkedésekről a 2010. január – március hónapban 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

javaslatokat. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1878   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 15:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

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

117-a/2010. (IV. 08.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti 

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

bekezdése értelmében a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörben 2009. április - 

december hónapban tett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

117-b/2010. (IV. 08.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti 

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

bekezdése értelmében a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörben 2010. január - 

március hónapban tett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

Sürgősségi indítvány a ProSzentendre Városfejlesztési Kft. 2009. évi üzleti jelentésének és a 

2010. évi üzleti tervének elfogadásáról II.  

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

A napirend pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Bornemisza Miklós ügyvezető és Simon 

Péter úr.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy az anyagot a Tulajdonosi Bizottság tárgyalta, de 

határozatképtelenség miatt nem született döntés. Megadja a szót. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

elnökétől kérdezi, hogy tárgyalják-e az előterjesztést, vagy szükség van arra, hogy előbb a bizottságok is 

megtárgyalják? 

 

Magyar Judit képviselő: véleménye szerint tárgyalják az előterjesztést, de ha nem kapnak elfogadható 

válaszokat, akkor vigyék bizottság elé.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: köszöni Elnök Asszony rugalmasságát. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: kinek lesz kérdése? A táblázatokat – amiről kérdezni kellene – előző nap délután 

kapták csak meg. Nem volt idő azok áttanulmányozására, így nem fog kérdezni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az Ügyvezetőnek, hogy adjon tájékoztatást a Tulajdonosi 

Bizottságon felvetett kérdésekről.  
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Bornemisza Miklós ügyvezető: tájékoztatójában elmondja, hogy az FB elnöke csak a Tulajdonosi 

Bizottság ülésének napján tudta aláírni az Üzleti Tervet, majd azt a megtárgyalás után második napon 

megküldték a Hivatalba.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy megszakítják a napirendi pont tárgyalását, ezért elveszi a szót 

az Ügyvezető úrtól és 5 perc szünet elrendelését bocsátja szavazásra, mert a köszönteni kívánt vendég 

megérkezett.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1879   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 15:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

Behívják az ülésterembe F. Zámbó István festőművészt. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: köszönti a művészt abból az alkalomból, hogy március 15-i alkalmából 

Munkácsy-díjat kapott.  
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A Képviselő-testület tagjai megtapsolják, majd kezet fognak a művésszel.  

 

 

F. Zámbó István festőművész: megköszöni a Képviselő-testületnek a gratulációt majd távozik.  

 

 

Folytatódik a megkezdett napirendi pont tárgyalása.  

 

 

Bornemisza Miklós ügyvezető: a beszámolóval kapcsolatban a könyvvizsgáló a Felügyelő Bizottság és a 

Tulajdonosi Bizottság elfogadása törvényileg rendben van és kéri a testületet, hogy fogadják el. Az Üzleti 

Tervvel kapcsolatban elfogadhatónak tartja, hogy a májusi testületi ülésen tárgyalják és addig az összes 

kérdésben mindenki számára rendelkezésre állnak. A 2010-es és a 2011-es évre prognosztizált és már 

elkezdődött projektek végrehajtására alapszik.  

 

 

Radványi G. Levente képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 14 fő.  

 

 

Fülöp Zsolt képviselő: tudomása szerint az elmúlt hónapban is napirenden volt az anyag de levették, mert 

az FB még nem tárgyalta, most a Tulajdonosi Bizottság nem volt határozatképes, a képviselők pedig a 

testületi ülés előtt egy fél nappal kapták meg az anyagot. Aggasztónak tartja, hogy az eljárás 

folyamatosan ismétlődik. Ilyen jellegű anyagnál időt kell hagyni az FB-nek, a Tulajdonosi Bizottságnak 

hogy megtárgyalja az anyagot, majd a testületnek is, hogy dönteni tudjon. Ülés előtt szinte az utolsó 

órákban kapták meg a szöveget, a táblázatokat amiről a tárgyalás szól. Így nem tudnak sem kérdezni, sem 

az anyaghoz hozzászólni és felelősséggel dönteni sem.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetértve az elhangzottakkal, ügyrendben javasolja, hogy az 

előterjesztést vegyék le napirendről és a következő ülésen tárgyalják meg. Kéri szavazzanak a javaslatról. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1880   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 15:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

118/2010. (IV. 08.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztést leveszi a 

napirendről és azt a 2010. májusi ülésén ismét napirendre tűzi.  

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2010. májusi ülés 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a – közben elkészült – 11. sürgősségi indítványt, 

melynek címe:„Sürgősségi indítvány a kistérségi csatorna beruházásról a KEOP-1.2.0/B jelű pályázati 

felhívás keretében”. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1881   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 16:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 
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Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

 

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

napirendre tűzi.  

 

Következő ügyrendi javaslata, hogy a ProSzentendre Kft-t érintő sürgősségi indítványok 

megtárgyalásával folytassák az ülést, melyek: 

- a KMOP-2008-4.3.2. számú „Emelt szintű járóbeteg-szakellátó központ kialakítása Szentendrén” 

és a 

- a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 kódjelű „Szentendre belvárosának innovatív funkcióbővítő 

rehabilitációja” című pályázatról; 

című előterjesztések. 

Szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1882   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 16:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 
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Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

Sürgősségi indítvány a KMOP-2008.4.3.2. számú „Emelt szintű járóbeteg-szakellátó központ 

kialakítása Szentendrén” 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az építkezésre már korábban kiírták a közbeszerzési eljárást, most a 

következő kiírás a műszerekre vonatkoznak. Tájékoztat, hogy a beadási határidő módosult – korábban – 

február 28-ig kell beadni. Nem járható az az elképzelés, hogy folyamatosan költöztetik ki a 

szakellátásokat, az egész épületet ki kell üríteni. Folyamatosan tárgyalásokat folytatnak a leendő 

helyszínek kiválasztására. A közbeszerzési eljárás lebonyolításához orvostechnológusra van szükség, aki 

meg tudja mondani azokat a szakmai paramétereket. Bekértek 3 ajánlatot – miután ez nem közbeszerzés-

köteles. Ez alapján a Medwise Bt ajánlata volt a legkedvezőbb – 3 MFt + áfa-val. Közben a pályázati 

kollégák a STRAPI-val is folytattak egyeztetést, aki tájékoztatta, hogy biztosítanak szakértőt az adott 

eljáráshoz. Most arról kell dönteni, hogy hogyan haladjanak tovább.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő (SZEI főigazgatója): több projekt zajlik az országban, akiknél 

tájékozódott az eszközbeszerzéssel kapcsolatban és a kiválasztott cégről jó referenciákat kapott. Azért is 

fontos hogy a kiválasztott cég végezze a munkát, mert az eredeti pályázatban voltak olyan apró hibák, 

amelyeken milliók múlhatnak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: úgy értelmezi az elmondottakat, hogy a Mewvise Bt. szakmailag jobb, 

mint a STRAPI-nak a szakértője.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő (SZEI főigazgatója): egyértelműen így van.  

 

 

Radványi G. Levente képviselő visszatér, Magyar Judit távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők 

száma 14 fő.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi a ProSzentendre Ügyvezetőjét, hogy a kiürítésről és a munkákról 

tudnak-e a testületnek bővebb tájékoztatást adni?  

 

Bornemisza Miklós ügyvezető: előzetes megbeszélés alapján következő hétfőn kezdődnek azok a 

tárgyalások, amelyek az átköltöztetéssel kapcsolatosak. Ezeken a megbeszéléseken a SZEI 

képviselőjének jelen kell lennie, és ugyanezt beszélték meg, hogy az eszközbeszerzési tárgyalásokon a 

ProSzentendre képviselője lesz jelen, hiszen a támogató szervezetet minden egyes lépésről tájékoztatni 

kell, illetve jóváhagyását kell kérni.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi  Ügyvezető úrtól, hogy egyetért-e azzal, hogy a Medwise Bt. 

Legyen a megbízott? 

 

Bornemisza Miklós ügyvezető: nem ismeri a Medwise Bt-t, de elfogadja Főorvos Asszony véleményét. 

Kéri, hogy a pályázati felhívás összeállításánál mindenki legyen jelen, mert ezt a kiírást is a támogató 

szervezettel kell jóváhagyatni, nehogy szabálytalansági eljárás legyen.  

 

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

 

Dr. Molnár Ildikó jegyző: a Medwise Bt. a Provital 2000 Zrt-vel közösen pályázott, így őket is bele kell 

venni a határozatba.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadta a pontosítást. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1883   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 16:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.14 5.56 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 
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Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

118/2010. (IV. 08.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztést leveszi a 

napirendről és azt a 2010. májusi ülésén ismét napirendre tűzi.  

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2010. májusi ülés 

 

 

 

Sürgősségi indítvány KMOP-2008-4.3.2. számú „Emelt szintű járóbeteg-szakellátó központ 

kialakítása Szentendrén” 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

   

Szavazás eredménye 

 

#: 1884   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 16:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

119/2010. (IV. 08.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. elfogadja a Rideg Ügyvédi Iroda jogi vizsgálatával kapcsolatos levelet, mely levél jelen 

előterjesztés 1. sz. melléklete, 

2. elfogadja, hogy a projekt befejezési határideje 2011. február 28., és a kivitelezés nem 

szakaszosan, hanem a teljes területen egyszerre történik 

3. a SZEI orvostechnikai eszközök beszerzése tárgyában, a közbeszerzési eljárás 

lebonyolításával a Medwise Bt.-t a Provital 2000 Zrt-vel közösen bízza meg, melynek 

ajánlata 3.000.000 Ft + áfa, és rendelkezik, hogy az eszközbeszerzésre vonatkozó eljárást  

2010 szeptemberéig be kell fejezni 

4. elfogadja, hogy a megindított kivitelezési közbeszerzési eljárást módosítani   kell, 

5. tudomásul veszi, hogy az építési munkaterületet a kivitelezővel való szerződéskötés után 

haladéktalanul át kell adni a kivitelezőnek (várhatóan 2010. július), 

6. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, s szükséges 

dokumentumok aláírására. 

 

Felelős: Polgármester, Pro Szentendre Kft. 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

 Sürgősségi indítvány a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 kódjelű „Szentendre belvárosának 

innovatív funkcióbővítő rehabilitációja” című pályázatról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az anyagban szerepel, hogy a kistérség Szentendrét jelölte ki gesztornak, 

Szentendre pedig a ProSzentendre Kft.-t. megkezdődtek az előkészületek és az egyeztető tárgyalások. Az 
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előterjesztés tartalmaz egy társulási megállapodást, egy csatornázási társulás alapító okiratát. Szakmai 

javaslat volt, hogy ne legyen egyben az összes társulás, mert a kötelezettség vállalásnál ez problémát 

jelenthet. A társulás Dunabogdányt, Tahitótfalut, Pócsmegyert, Szigetmonostort, Leányfalut és 

Szentendrét érinti. Ezen kívül szükség van még az N-Alexander Kft és a ProSzentendre Kft közötti 

megbízási szerződésre. Az előterjesztésében szerepel egy referencia anyag, hogy miért az N-Alexander 

Kft-t javasolta az OTP partnerként. A pályázatkészítési költségének csak egy része számolható el a 

pályázatban. Szakemberek javasolták, hogy a számlanyitási költséget és az első díjakat az önkormányzat 

előlegezze meg májustól jövő év júniusáig, hogy előtakarékossági szempontból egyszerre legyenek a 

számlanyitások.  

A pályázat előkészítők javasolták, hogy minél hamarabb vonják lakóövezetbe a Cseresznyés-Ösvény-

Barackos-Jeges utcák által határolt területet, hogy így a csatornázásba jogosultak legyenek. Ehhez a 

döntéshez, egyeztetések szükséges a városvédőkkel és városfejlesztőkkel.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a dolgok egyik fele Polgármester úr által elmondottak, a másik fele pedig a 

bizalom, hiszen ez az eljárás azért indult el, hogy ezt a fejlesztési hálózatot úgy próbálják elindítani, hogy 

az ütemezéssel mindenki egyetértsen. Nagyon fontos, hogy senkinek ne legyen semmi hátsó szándéka, 

gyanúja, sejtése a területtel kapcsolatban, ezért nagyon fontos, hogy a plusz egy kört betartsák. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az elmondottakat úgy értelmezi, hogy a javaslat az volt, hogy az 

előterjesztés második felét a következő ülésen tárgyalják, melyet szavazásra fog bocsátani. Megadja a 

szót a Kft. ügyvezetőjének. 

 

Bornemisza Miklós ügyvezető: elmondja, hogy a pályázatnak vannak alapkritériumai. Ilyen, hogy olyan 

belterületi telkek vehetnek részt a pályázatban, amelyek állandó lakót feltételeznek, és vezetékes 

ivóvízzel el vannak látva. Ha úgy gondolják, hogy ezeket a területeket belterületileg lakóövezetileg 

állandó lakossal, vezetékes vízzel ellátva találják meg, akkor a programba bele tudják venni. Felhívja a 

figyelmet, ha ez elcsúszik, akkor a város nyakába szakad az egész kistérségi projekt bukfence által 

okozott problémahalom, amely kb. 3,8 MrdFt. Kéri fontolják meg a döntést. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a projektet nem akarják megakadályozni, de ha a későbbiekben van 

lehetőség arra, hogy gyorsított eljárással beemeljék, akkor beemelik, hiszen ez előny a város számára.  

 

Dicső Zoltán képviselő: véleménye szerint a dologban nincs semmi „sandaság”, nem jelentene 

problémát, ha a területet gyorsított eljárás keretében minősítenék át.  

 

Kun Csaba alpolgármester: pontosításként elmondja, hogy nem belterületbe vonásról van szó, hanem 

átminősítésről – üdülőövezetből lakóövezetbe azért, hogy a csatornázási pályázatban szerepeltethessék és 

állami vagy eu-s forrásokból tudják ezt a beruházást megvalósítani. Maga a döntés a májusi ülésen fog 

megtörténni, a mostani döntéssel csak a Polgármester urat hatalmazzák fel, hogy ez ügyben tegyen 

lépéseket. Ezt egészítené ki azzal, hogy „közben folytasson egyeztetéseket a mediációban részt vevő 

tagokkal, szervezetekkel és ennek szellemében tegyen javaslatot a májusi testületi ülésre”.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Fülöp Zsolt képviselő úrtól, elfogadja-e így a módosítást?   

 

Fülöp Zsolt képviselő: elfogadja. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Jegyző Asszonyt, hogy a módosítást fogalmazza bele a határozati 

javaslatba.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: kéri, mindenki kellő súllyal érezze át annak fontosságát, hogy minél 

nagyobb területet tudjanak a városban csatornázni. Gondoljanak bele, hogy a pismányi 

ingatlantulajdonosok a földbe engedik a szennyvizet, ezért a város patakjainak állapota kritikus és a talaj 

szennyezettsége is jelentős.  
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dr. Molnár Ildikó jegyző: „…felkéri a Polgármestert, hogy e tárgyban folytasson egyeztetést a mediációs 

eljárásban résztvevő felekkel és azok véleményének ismeretében döntsön a 2010. májusi ülésén a 

Képviselő-testület.” 

    

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a módosítást. Szavazásra bocsátja a két határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1885   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 16:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 77.77 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.67 5.56 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

121/2010. (IV. 08.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó 

települések csatornázásának KEOP 1.2.0/B jelű (a továbbiakban: KEOP) pályázati forrásból történő 

megvalósítása érdekében 
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1. elfogadja a Dunakanyar Csatornázási Társulás társulási megállapodását a határozat 1. melléklete 

szerinti tartalommal 

2. elfogadja a Dunakanyar Csatornázási Társulás alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerinti 

tartalommal 

3. elfogadja társult önkormányzatok közötti együttműködési megállapodást a határozat 3. melléklete 

szerinti tartalommal 

4. elfogadja a víziközmű társulat létesítésére vonatkozó, az N-Alexander Kft. és a PRO Szentendre 

Kft. közötti megbízási szerződést a határozat 4. melléklete szerinti tartalommal, felkéri a PRO 

Szentendre Kft. Ügyvezetőjét a szerződés aláírására 

5. a projekt előkészítését célzó, a pályázatban el nem számolható költségek Szentendre 

Önkormányzatát érintő beruházás arányos részét - pályázatkészítés 312 695 Ft és a pályázati siker 

esetén keletkező projekt menedzsment díjak 970 440 Ft - az Önkormányzat 2010. évi 

költségvetéséből biztosítja, 

6. a projekt előkészítését célzó, a pályázatban elszámolható költségek Szentendre Önkormányzatát 

érintő beruházás arányos részét - a Megvalósíthatósági Tanulmány költsége 668 525 Ft és az Elvi 

Vízjogi Engedélyezési Terv költsége 1 718 750 Ft az önkormányzat megelőlegezi és sikertelen 

pályázat esetén az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséből biztosítja 

7. a beruházás önerejét víziközmű-társulat létrehozásának ösztönzésével biztosítja, a víziközmű 

társulat megalakításának ösztönzése érdekében a lakosságot érintő számlanyitási díjat és az első 

havi számlavezetési díjat az Önkormányzat megelőlegezi maximum 5 millió Ft keretösszeg 

erejéig  maximum 12 havi időtartamra 

8. az önerő és a beruházással érintett terület ingatlan számát figyelembe véve, az egy érdekeltségi 

egységre / vízfogyasztó háztartás, ill. beépíthető telek / jutó hozzájárulás összegét 240.000,-Ft-ban 

javasolja megállapítani a lakosság és jogi személy részére ill. intézmény esetében egyaránt 

9. javasolja, hogy a magánszemélyek részére a kedvezményes OTP Lakás-előtakarékossági 

szerződés megkötése esetén, a fizetendő hozzájárulás 74 hónapon át havi 2.420,-Ft/hó/egység 

összesen: 179.080,-Ft/egység legyen 

10. az érdekeltségi egység, és a hozzájárulás meghatározása során az alábbiakat javasolja: 

- természetes személyek esetén egy lakás, családi ház, egy beépítetlen terület /telek amelyre építési 

engedély kiadható/ egy egységnek minősüljön 

- jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében minden 

megkezdett 450 l/nap vízfogyasztás egy-egységnek minősüljön 

11. felkéri a Polgármestert, hogy a Társulat Előkészítő és Szervező Bizottságában Szentendre 

képviseletéről gondoskodjon   

12. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázathoz és a pályázati projekt megvalósításához 

szükséges jognyilatkozatokat megtegye, a jelen határozattal elfogadott dokumentumok 

tekintetében a szükséges pontosításokat elvégezze. 

 

Felelős:   

1-3., 5-12. pont:  Polgármester 

4. pont:      PRO Szentendre Kft. Ügyvezetője  

Határidő: azonnal 

 

 

 

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

122/2010. (IV. 08.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a „Pismány: Cseresznyés – Ösvény – Barackos - Jeges utcák által határolt terület és a 7277, 7779, 

7275, 7298,7299, 7296/1, 7296 /2, 7296/3, 7296/5, 7297/3 helyrajzi számú telkek területe” 

üdülőterületi tömbök csatornázásának KEOP 1.2.0/B jelű pályázati forrásból történő 

megvalósítása érdekében felkéri a Polgármestert, hogy  

 

 

a. az érintett terület lakóterületbe sorolása érdekében a szükséges rendelet-módosítást terjessze a 

Képviselő-testület elé 

b. a pályázati előkészítés során készülő dokumentumokba az érintett területet szerepeltesse. 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy e tárgyban folytasson egyeztetést a mediációs eljárásban résztvevő 

felekkel és azok véleményének ismeretében döntsön a 2010. májusi ülését a Képviselő-testület. 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  a. pont: a Képviselő-testület 2010. júniusi ülése 

  b. pont: azonnal 

  2. pont: a Képviselő-testület 2010. májusi ülése 

 

 

 

Sürgősségi indítvány a Hétszínvirág Tagóvoda Pannónia u. 40. sz. alatti épületében működő 

óvodai csoportok működtetési jogának Evangélikus Egyházközség részére történő 

átadásának elhalasztásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

Önálló képviselői előterjesztés a Hétszínvirág óvoda önkormányzati kezelésben tartásáról 

Előadó: Szegő András, Szalay Fruzsina, Trenka István és Magyar Judit képviselők 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: üdvözli a szülők képviseletében megjelent Füzesi Anikót és Doszkocs 

Ildikót. Ismerteti, hogy a polgármesteri előterjesztést és az önálló képviselői indítványt egyben tárgyalják.  

Elmondja, hogy megkeresték az óvodai dolgozókat, hogy kik vállalnák a továbbiakban – ha átadásra 

kerülne az óvoda az egyházközségnek – a tovább foglalkoztatást. Az óvodavezetővel megnézték, hogy 

azokat a dolgozókat milyen módon lehetne elhelyezni akik nem vállalják. Az Oktatási Hivataltól 

javaslatot kértek, ezt egyeztették a Lelkész úrral, valamint az óvoda alapítványával is egyeztettek. Történt 

közben egy jogszabály módosítás, mely szerint a kiegészítő hozzájárulást – amit az Önkormányzat fizet 

ilyenkor a korábbi három most már öt évig az adott intézménynek – ebből levonhatják azt a részt, amit 

egyéb formában átadnak az egyházközség részére. Viszont ezt utána nem fizeti meg az állam sem az adott 

egyháznak – szóban kapott tájékoztatás szerint a folyamatban lévőkre is alkalmazni kell. Megkeresték az 

Egyházközséget és Horváth-Hegyi Olivér lelkész úr azt a választ adta, hogy tekintettel arra, hogy a 

levonásra kerülő összeg mértéke ellehetetleníti az átadandó óvoda működtetését és fenntartását, ezért 

ilyen feltételekkel nem látják biztonságosnak és elfogadhatónak a 2010. szeptember 1-től történő 

átvételét. Nem kívánnak elállni az óvoda átvételétől, ezért kérik Őt, hogy folytasson további tárgyalásokat 

az ügyben.  

Megadja a szót. 
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Szegő András képviselő, előterjesztő: a két előterjesztés más aspektusból közelíti meg a témát. A 

képviselői előterjesztés azt támogatja, hogy állítsák vissza az eredeti állapotot, tehát a korábbi testületi 

döntést vonja vissza a testület és az óvodát továbbra is tartsák önkormányzati kezelésben. Polgármester úr 

javaslata csak felfüggeszti a tárgyalást illetve az átadási folyamatot. Ez a szülők számára bizonytalan 

állapotot jelent és kérik a testületi döntés visszavonását és tartsák önkormányzati kezelésben az óvodát. 

Elgondolkodtatónak tartja, hogy az Evangélikus Egyház csak akkor veszi át az óvodát, ha az anyagilag is 

konveniál? Pszichológiailag sem jó a gyerekeket a megszokott közegükből kivonni, ezért javasolja a 

határozat visszavonását.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megjegyzi, hogy nem nyereségérdekelt vállalkozásról van szó. Az 

Egyháznak ez egy rendkívül nagy ráfordítás, nagyon kevés forrással rendelkezik – mivel a legkisebb 

történelmi egyház – ennek ellenére szeretnék megvalósítani az átadást.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: Szegő András képviselő úrról nem feltételezi, hogy direkt mond olyat, hogy az 

egyház csak akkor akarja ezt az óvodát, ha ebből nyeresége származik. Az egyházi és az önkormányzati 

óvodák is a minimumon működnek, ha az állami normatívából még levesznek, akkor még inkább nehéz 

helyzetben lennének – erre vonatkozik az Evangélikus Egyház levele.  

 

Trenka István képviselő: elmondja, hogy az óvodabővítő funkciókat maximálisan támogatják – 

megemlíti a Baptista Egyház törekvését, hogy ingyen telket kapjon és építsen. Az önkormányzati 

feladatok elhárítását, áttolását nem tartja helyes megoldásnak. Az önkormányzatnak felelőssége van, a 

képviselőknek azt kell szem előtt tartani, hogy mi jó a városnak. Jelen pillanatban nincs bölcsőde és kevés 

az óvodai férőhely. A  SZEVI-ben megjelent cikkre hivatkozik, melyben Horváth-Hegyi Olivér lelkész úr 

nyilatkozata szerint az Egyháznak nem kerül egy fillérjébe sem. Ha így van, akkor miért adják át? 5 MFt-

ot az Önkormányzat fizet, felújításra.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tudomása szerint csökkent az egyházi óvodák támogatása és ez ügyben 

kértek módosítást is. Bár olvasta a nyilatkozatokat, de nem tud arról, hogy teljesen ingyenesen fog 

működni. Az előzőekben tett észrevételre elmondja, hogy most bővítették 44 fővel a bölcsődei létszámot.  

 

Radványi G. Levente képviselő: szintén a SZEVI-ben megjelent nyilatkozatot idézi, amely szerint az 

egyházközséget az óvoda működtetése pénzügyileg nem terheli. Ugyanebben a cikkben nyilatkozza, hogy 

a középső csoportos óvónőkkel 2 éves, a nagycsoportos óvónőkkel pedig 1 éves szerződést kötnek. Más 

felekezethez tartozó, vagy olyan aki nem akar hitéletet gyakoroltatni egyelőre a gyermekével az ki kell 

hogy vegye a gyermeket az óvodából, hiszen a gyereket kizáratja a közösségből. Az ott dolgozóknak 

munkahelyet kell hogy keressenek, és a Pannónia-telepen lakó szülőknek pedig valamilyen közlekedési 

eszközt keressenek. Az Önkormányzat feladata, hogy minden lakónak biztosítson lehetőséget 

köznevelésben olyan helyen, ahol azt normális közlekedéssel el tudja érni. Az átadás tehát hátrányos 

helyzetbe hozhat állampolgárokat az adott lakóközösségben.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Lelkész úrral egyeztettek, hogy a központi Evangélikus Közösség 

biztosítja a felújítás költségeit, nem a helyi közösségnek kell előteremteni – valószínűleg erre gondolt a 

költségekkel kapcsolatban. A cél az óvodánál nem a hitélet, hanem az óvoda működtetése. A hitélet nem 

kötelező, nem fogják senkire ráerőltetni. Az hogy a területnek milyen hátrányt okoz óvodai elhelyezésben 

elmondja, hogy ugyanabban az utcában van az óvodaközpont, ahol megfelelő hely áll rendelkezésre a 

gyerekek elhelyezésére. Megemlíti, hogy a körzethatárok eltörlése nagyban segíti a gyerekek óvodai 

elhelyezését ezért járatja például a szülők képviseletében megjelent anyuka is a gyermekét a Pannónia-

telepi óvodába. 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: ügyrendi javaslata, hogy a hozzászólások után zárják le a vitát.  

 

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

 

#: 1886   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 16:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 64.28 50.00 

Nem 3 21.43 16.67 

Tartózkodik 2 14.29 11.11 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

Trenka István Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

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

 

Füzesi Anikó szülő: reagálva az elhangzottakra elmondja, hogy az óvodai oktatás színvonala miatt járatja 

a gyermekét Pannónia-telepre, ha pedig ez megszűnik, akkor kénytelen lesz gyermekét elvinni onnan. 67 

családból 48-an aláírták azt a nyilatkozatot, amelyben kérik a testülettől, hogy az elmúlt ülésen hozott 

határozatot vonja vissza. Mint szülőnek a gyerek lelki fejlődése a legfontosabb, de a testületi döntés nem 

a gyerekek lelki fejlődése érdekében történt. Dr. Vekerdy Tamás gyermekpszichológussal felvette a 

kapcsolatot, akinek a leveléből idéz. A szülők nevében kéri, hogy a testület vonja vissza a határozatát.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: az egyházközség és intézményeinek költségvetéséről ad tájékoztatást, amelyben 

elmondja, hogy azok szigorúan el vannak különítve egymástól.  Abban biztos, hogy az átadással az 

Önkormányzat jól jár. A Református Egyház példáján keresztül ismerteti az átadás pozitívumait. A 

gyerekek lelkiéletét nagyban a szülők határozzák meg,  de elfogadja a döntést hogy nem akarják, valamint 



 34 

azt is, hogy ragaszkodnak a pedagógusokhoz. Visszautasítja azt a megjegyzést, hogy nem a gyerekek 

érdekében hozta meg döntését, lelkiismeretének megfelelően szavazott.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy valamennyiüket a lehető legjobb szándék vezérelte a 

döntésben.  

 

Benkovits György képviselő: nem felekezeti kérdésben látja a problémát, hanem szerencsétlen 

megfogalmazásokban, rossz döntésekben – amelyben kialakult a konfliktus a szülők, a leendő üzemeltető 

és az Önkormányzat között. Sajnálatosnak tartja, hogy ilyen módon lett előkészítve a kérdés, amely 

nagyon kiéleződött és nem tudja igazán, hogy mit lehet csinálni. Azt látja, hogy a szülői akarattal 

semmiképpen nem szabad szembe menni, le kell ülni, megbeszélni és megoldást találni. Az előkészítés 

során hibáztak, mert félelmet keltettek abban, hogy emberek elvesztik munkahelyüket és abban is, hogy 

az óvodai nevelésben olyan módszerek fognak megjelenni, amelyek nem tetszenek a szülőknek. A másik 

kérdés a testület hozzáállása, hogy konténerrel akarja megoldani az óvodai elhelyezés kérdését. Ha az 

emberek kívülről nézik az jön le, hogy miközben átadnak egy szép intézményt az Evangélikus 

Egyháznak, aközben konténerbe rakják a gyerekeket. 

 

Zakar Ágnes képviselő: támogatja az óvoda átadásának felfüggesztését. Megismerve a szülők 

véleményét és azt, hogy az átadás során 1 óvónőt venne át az Evangélikus Egyház – számára sem 

megnyugtató. Mint felelős képviselőnek az a feladata, hogy az óvónőknek megfelelő helyük legyen. Nem 

tartja kizártnak, hogy az egyeztetések során hibákat követtek el. Ezen túlmenően elmondja, hogy az 

egyházi nevelés nem egy lelkivilágot sértő nevelés, tapasztalata szerint a városban igény van erre. 

Példaként a katolikus óvodát említi, ahol nagyarányú a túljelentkezés. A városrészi érveléseket nem tartja 

helytállónak.  

 

Szegő András képviselő, előterjesztő: kéri a képviselőket, hogy gondolják át az érveket, és vonják vissza 

az elmúlt hónapban hozott határozatot. Az lenne a célszerű, ha az eredeti állapotot visszaállítanák.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felhívja a figyelmet, hogy ha a két határozati javaslat közül egyik sem 

kap többséget, akkor folytatódnak tovább a tárgyalások az átadásról.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: ügyrendi javaslata, hogy 5 perc szünetet tartsanak és próbáljanak egyeztetni.  

 

Trenka István képviselő: ha eltolják egy évvel az átadást, akkor a következő testületnek feladatot adnak. 

Ha a következő testület akarja, akkor ismét elindíthatja a tárgyalásokat. Ha most nem derül ki, hogy az 

egyház nem tudja vállalni az óvoda működtetését, akkor most egy óvónőnek lenne csak állása. Mint 

francióvezető büszke arra, hogy olyan javaslatokat szavaznak meg, amelyek a városlakók érdekeit 

szolgálják. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az 5 perc szünetre vonatkozó ügyrendi javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1887   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 17:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 66.66 
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Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.69 5.56 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

 

17.07 órától 17.12 óráig szünet.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes és megadja a szót. 

 

Magyar Judit képviselő: ügyrendben kéri, hogy a másik megjelent szülő is elmondhassa véleményét.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1888   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 17:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91.67 61.11 

Nem 1 8.33 5.56 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 66.67 
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Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

 

Doszkocs Ildikó szülő: az Új Szentendrei Hírlap március 13-i számában a Lelkész úrral történt 

beszélgetésben elhangzott, hogy azért a Pannónia-telepi óvodát választották, mert az Evangélikus 

Egyházközösség számára – amely 400 tagot számlál és 103 települést érint – közelebb van, mint az Izbégi 

óvoda. Majd elmondja még ugyanebben a cikkben, hogy az átadásra kerülő óvodában a gyermekek 80 %-

át szentendrei 20 %-át az evangélikus családokból származó gyerekekkel töltik fel az egész 

Dunakanyarból. Számára ez azt jelenti, hogy az óvodáskorú gyerekek elhelyezése 20 %-kal csökken az 

óvodában. Az 1 óvodában – amely marad Pannónia-telepen – szeptemberben mindössze 5 férőhely volt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az elmondottakra Szántosi Judit az óvoda intézményeinek vezetője tudna 

válaszolni. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja az önálló képviselői előterjesztésben szereplő 

határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1889   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 17:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 61.54 44.44 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 5 38.46 27.78 
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Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

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

Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

123/2010. (IV. 08.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja a Hétszínvirág 

tagóvodának az Evangélikus Egyház részére történő átadásával kapcsolatos 55/2010. (II.11.) Kt.sz. 

határozatának visszavonását.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, amely arról szól, hogy a 

tárgyalásokat egy időre felfüggesztik.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1890   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 17:16  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 8 57.14 44.45 

Nem 2 14.29 11.11 

Tartózkodik 4 28.57 22.22 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Nem - 

Trenka István Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület ezt a határozati javaslatot sem 

támogatja.  

A Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

124/2010. (IV. 08.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja a Hétszínvirág 

tagóvodának az Evangélikus Egyház részére történő átadásával kapcsolatos tárgyalások felfüggesztését. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ügyrendi javaslata, hogy a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

előterjesztés megtárgyalásával folytassák az ülést. Szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1891   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 17:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85.72 66.66 

Nem 1 7.14 5.56 

Tartózkodik 1 7.14 5.56 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Trenka István Nem - 

Radványi G. Levente Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

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

rendelet elfogadását. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1892   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 17:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2010.( IV.19.) Önk. sz. rendelete 

az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi törvény 16.§ (1) 

bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-a  alapján Szentendre Város 

Önkormányzata 2009. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

 

1.§ 

 

(1) A Képviselő-testület Szentendre Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 

szóló beszámolóját az 1/A és 1/B számú mellékletben foglaltaknak megfelelően  

 

12 435 899 Ft, azaz Tizenkettőmilliárd - négyszázharmincötmillió - 

nyolcszázkilencvenkilencezer forint módosított bevételi és kiadási 

előirányzattal   

5 672 060 Ft, azaz Ötmilliárd-hatszázhetvenkettőmillió-hatvanezer forint bevételi 



 41 

  főösszeggel  

 5 372 847 Ft, azaz Ötmilliárd-háromszázhetvenkettőmillió-

nyolcszáznegyvenhétezer forint kiadási főösszeggel    

 

hagyja jóvá. 

 

 

(2) Szentendre Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlegét a 7/A  számú melléklet szerint  

 

24 218 175 Ft, azaz 
Huszonnégymilliárd – kettőszáz tizennyolcmillió – 

egyszázhetvenöt ezer forint főösszeggel  

 

  jóváhagyja. 

 

(3)  Szentendre Város Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványát a 8/A  és 8/B. számú melléklet szerint 

jóváhagyja.  

Az intézmények szabad pénzmaradványát a 8/B. sz. melléklet szerint lehet felhasználni.  

 

 

2.§ 

 

(1) A Képviselő-testület a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja az önállóan és részben önállóan 

gazdálkodó intézmények költségvetési beszámolója kiemelt előirányzatainak teljesítését. 

 

(2) A Képviselő-testület az 5., 5/A, 5/B, 5/C és 5/CA  számú melléklet szerint jóváhagyja a Polgármesteri 

Hivatal előirányzatainak teljesítését. 

 

(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatok teljesítését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

(4) A Képviselő-testület a beruházási  előirányzatok teljesítését a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

3.§ 

 

A Képviselő-testület elfogadja a 9, 10/A, 10/B, 10/C,  11, 12.  számú melléklet szerinti tájékoztatót az 

adóbevételek és hátralékok, valamint a közvetett támogatások alakulásáról, továbbá a pályázatokról és a 

polgármesteri keret felhasználásáról.  

 

4.§ 

 

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondolkodik. 

 

 

Szentendre, 2010. április 8. 

 

 

  dr. Dietz Ferenc s.k.    dr. Molnár Ildikó s.k. 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 



 42 

 

 A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

 

 

Sürgősségi indítvány a szentendrei 7100/7 hrsz-ú üdülőövezeti ingatlan értékesítéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

Szegő András képviselő: kérdése, hogy mennyire biztos, hogy a vevő a fizetési ütemezést tartani tudja?  

 

Nánási Hajnalka vagyongazdálkodási-jogi ügyintéző: tájékoztat, hogy az ügyfél versenytárgyalásra 

jelentkezett, a 100 EFt biztosítékot befizette. Eladott egy ingatlant, és annak a fizetési részleteiből fogja 

az ingatlant kifizetni, melyet szerződésben is vállalt. Ha eláll a vételtől, akkor a befizetett 1 MFt foglaló 

elvész. 

 

Szegő András képviselő: ha egy részlettel késik, akkor elvész a foglaló is? 

 

Nánási Hajnalka vagyongazdálkodási-jogi ügyintéző: igen. 

 

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

javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1893   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 17:20  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

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

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

125/2010. (IV. 08.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. A Szentendre Város Önkormányzata tulajdonában álló 7100/7 hrsz. alatt felvett, 985 nm-es, 

beépítetlen terület megjelölésű ingatlan eladásával kapcsolatos részletfizetést engedélyezi az 

alábbi részletezés alapján: 

2010.05.30-ig 2.000.000 Ft 

2010.06.30-ig 3.000.000 Ft 

2010.07.30-ig 4.050.940 Ft kifizetése történjen meg. 

2. Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 2010. április 30.  

 

 

 

 

Sürgősségi indítvány a 2010. évre vonatkozó vis maior támogatás igényléséről a Bükkös-

patak áradása miatti védekezés, illetve károk helyreállítási kiadásainak fedezése céljából 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1894   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 17:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

126/2010. (IV. 08.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. az áradás kapcsán keletkezett becsült összköltséget, 9 055 218 Ft-ot nem tudja / részben tudja 

biztosítani.  

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

3. nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi, 

4. nyilatkozik arról, hogy a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban biztosítással rendelkezik / 

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

igényelt. 
6. biztosítja a 2010. évi saját forrás összegét, mely 2 828 603 Ft a 2010. évi költségvetéséről szóló 

2/2010. (I.28.) Önk. sz. rendeletében a Közutak, hidak üzemeltetés, fenntartása terhére, 

7. felhatalmazza a polgármestert a pályázattal összefüggő szükséges nyilatkozatok megtételére, 

8. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a kérelem benyújtásához szükséges valamennyi 

iratot, igazolást, nyilatkozatot aláírja. 

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 
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 Sürgősségi indítvány a Kulturális Alap növeléséről 

 Előadó: Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke 

 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Nyitrai Zsuzsa, a Nemzetközi Kapcsolatok 

Egyesületének képviseletében. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az előterjesztő – Kulturális, Oktatási és Kisebbségi 

Bizottság Elnökének. 

 

Zakar Ágnes Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, 

hogy 20.122 MFt igény érkezett a pályázati kiírásra. A rászoruló gyerekeknek és a Nemzetközi 

Kapcsolatok Egyesületének saját hatáskörben megszavazták az igényelt összeget, ezután 3,6 MFt maradt 

15 milliós közművelődési célra – 43 pályázatról van szó. A bizottság ülésén az egyik tag azt javasolta, 

hogy az elkülönített 2,3 MFt-ból a Kulturális Alap összegét növeljék – majd ezt a javaslatot a jelenlévő 5 

tag elfogadta. Kéri a testületet, hogy segítse a bizottság munkáját.  

 

Szegő András képviselő: tisztában kell lenni, hogy a pályázati összeg mindig kevés. 6,7 MFt-os 

támogatásra 20 MFt-os igénnyel jelentkeztek. Az Európai Népek Fesztiválját – amelyen Szentendre 

hosszú évek óta részt vesz – viszont ellehetetleníthetik. Nem tartja korrektnek, hogy valaki megpályáz 

egy összeget, majd utólag elvesznek belőle. Nem támogatja a határozati javaslatot.  

 

Magyar Judit képviselő: egyetért az elmondottakkal. Olyan már volt hogy a költségvetésből 

átcsoportosítottak, de ilyen még nem volt hogy elvesznek támogatásból. Kérdezi, hogy mi alapján döntött 

a bizottság, hogy az előkészületekre elég 500 EFt? Ez a rendezvény 15 országot érint, a város hírnevét 

viszi. 

 

Trenka István képviselő: nem tartja korrektnek az előterjesztést, amely egy egyesületet jelöl meg, akitől 

elvesz pénzt. Ha a bizottság megnézte volta a többi egyesületet és valamennyitől elvesz arányosan egy-

egy picit, akkor talán támogatható lenne, de így nem.  

 

Szalay Fruzsina képviselő: emlékei szerint a bizottsági ülésen nem arról szavaztak, hogy az Egyesülettől 

vegyék el a pénzt, hanem azt kérjék a testülettől, hogy a 2,3 MFt-ból 1,8 MFt-ot máshonnan vegyen el és 

adja vissza a bizottságnak.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a birtokában lévő 32/2010. (IV.1.) Kulturális, Oktatási és Kisebbségi 

Bizottsági határozat 4. pontja szerint: 

„A Bizottság javasolja Szentendre Város Képviselő-testületének, hogy a következő ülésén (2010. április 

8.) a Kulturális Alap keretösszegét 6,7 millió Ft-ról 8,5 millió Ft-ra emelje. A Bizottság kéri a Testületet, 

hogy a hiányzó összeget a Nemzetközi Kapcsolatok Egyesületének fenntartott 2,3 millió Ft-ból pótolja, és 

amennyiben a fennmaradó 500 ezer Ft nem elegendő a Népek Fesztiváljának előkészületeire, arra más 

forrást jelöljön meg. A kiírt Kulturális Alap pályázatra beérkezett nagy számú pályamunkák és igények 

csak így kezelhetők megfelelő módon.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyértelmű, hogy amit Elnök Asszony elmondott a bizottság határozati 

döntése volt.  
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Zakar Ágnes Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke: elmondja, hogy a Nemzetközi 

Kapcsolatok Egyesülete nem pályázott. Nekik megítéltek egy összeget, amelyet levontak a kulturális 

alapból. Felsorol a pályázatokból és az igényelt összegeket ismerteti. A felsorolt igények ismeretében 

elmondja, hogy nem tud dönteni a 3,6 MFt-ból. Szeretné, ha a testület megmondaná, hogy a gordiuszi 

csomót hogyan oldják meg.  

 

Radványi G. Levente képviselő: ha a bizottság nem tud dönteni, akkor mondja ki határozatban, hogy a 

testület döntsön. Egyetértve az előzőekben elhangzottakkal, inkorrekt eljárás a testület által megítélt 

összegből elvenni, hiszen egészen biztos, hogy megfontoltan döntöttek az összegről. A bizottság ne 

bírálja felül a testület döntését, hanem tegyen javaslatot. Arról beszéljenek, hogy tudnak-e plusz forrást 

megnevezni, de egy már megszavazott támogatást ne csökkentsenek le.  

 

Zakar Ágnes Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke: ügyrendben visszavonja 

előterjesztését.  

 

Radványi G. Levente képviselő: kérdezi Képviselő Asszonytól, hogy képviselőként vagy bizottsági 

elnökként tette az előterjesztést? 

 

Zakar Ágnes Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke: bizottsági elnökként. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felhívja a figyelmét, hogy ez esetben nem vonhatja vissza az 

előterjesztést.  

 

Kun Csaba alpolgármester. Idégzi a 399/2009. határozatot:  

„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; 

Tagjai:  

- a Kulturális Kht. ügyvezetője 

- a Nemzetközi Kapcsolatok Egyesület képviselője 

- a  TDM  (abban az esetben, ha addig létrejön)   

- a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke 

- a Pénzügyi Ellenőrző   Bizottság  elnöke 

- a Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság  elnöke 

- a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi  Bizottság  elnöke 

- a Szociális, Egészségügyi és Sport  Bizottság  elnöke és  

- a Jegyző; 

Feladatai:  

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

- tegyen javaslatot a költségek optimalizálására az Önkormányzat költségvetési helyzetére 

figyelemmel; 

Felelős:      Polgármester  

Határidő:  1. pont: 2011 Szentendrei Nyár programsorozat 

  2. pont: a 2010. évi költségvetés készítése 

  3. pont: azonnal” 

 

A határozat szerint a rendezvényt az Önkormányzat vállalja magára, és együttműködik az egyesülettel 

ebben a kérdésben. Arra azonban igény még nem érkezett, hogy ebben az évben ténylegesen mit 

szeretnének elkölteni.  
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Nyitrai Zsuzsa Nemzetközi Kapcsolatok Egyesületének titkára: felhívja a figyelmet, hogy a hivatkozott 

határozatban a bizottság második tagjaként a Nemzetközi Kapcsolatok Egyesületének képviselője 

szerepel. Elmondja, hogy az Egyesületet Szentendre Város Önkormányzata alapította 10 évvel ezelőtt – 

melyet javaslata szerint meg kellene ünnepelni – azért, hogy szorosan együttműködjön a várossal. 

Sajnálatosnak tartja, hogy a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság nem érzékeli egy ilyen 

nemzetközi fesztivál súlyát. Ismerteti, hogy a költségekre egy előkalkulációt készítettek, melyet a 

képviselők részére átadtak. Adtak már be a rendezvényre pályázatokat, de ezek kimenetele bizonytalan. 

Elmondja, hogy a 2,3 MFt-ra szükségük van, miután egy nagyon komoly városi rendezvényről van szó. 

Örömmel vennék, hogy akár más civil szervezetek is beszállnának a rendezvény szervezésébe.  

 

Szegő András képviselő: a bizottsági határozatból idéz:  

„A Bizottság kéri a Testületet, hogy a hiányzó összeget a Nemzetközi Kapcsolatok Egyesületének 

fenntartott 2,3 millió Ft-ból pótolja, és amennyiben a fennmaradó 500 ezer Ft nem elegendő a Népek 

Fesztiváljának előkészületeire, arra más forrást jelöljön meg.” Felhívja a figyelmet, hogy ha valaki 

költségigénnyel lép fel, akkor megjelöli azt a forrást, ahonnan az igényelt összeget el lehet vonni.  

 

Szalay Fruzsina képviselő: módosító javaslata, hogy a kulturális alapot a testület növelje meg a 

tartalékalap terhére. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: ha jól érti, 500 EFt-tal már lehetne kezelni a problémát.  

 

Radványi G. Levente képviselő: javasolja, hogy most ne döntsenek, hanem halasszák el a következő 

testületi ülésre.  

 

Zakar Ágnes képviselő: módosító javaslata, hogy a Kulturális Alapot növeljék meg 1 MFt-tal, és a 

Fesztivál előkészületeire 1,3 MFt-ot biztosít a kulturális alapból, az 1 MFt-os hiányzó összeg a 

tartalékalapból pótolható. Nem szeretné ha elnapolnák az előterjesztést.  

 

Nyitrai Zsuzsa Nemzetközi Kapcsolatok Egyesületének titkára: az elkészített költségvetés ismeretében 

felajánlja, hogy lemondanak 500 EFt-ról.  

 

Zakar Ágnes képviselő: legyen 1,500 EFt.  

 

Kun Csaba alpolgármester: azt látja, hogy pénzügyi igény még nem jelentkezett az Egyesület részéről. 

Csatlakozik Zakar Ágnes bizottsági elnök asszony javaslatához akár 1 MFt-ot is el tud képzelni.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: szerinte az 500 EFtot kellene komolyan venni, amely megtakarítható. A 

pályázóknál javasolja felállítani egy sorrendet és a következő testületi ülésre a költségvetést átnézve 

forrást keresni.  

 

Trenka István képviselő: végig gondolta az eddig elhangzottakat. Elmondja, hogy téves az előterjesztés, 

mert az Egyesületnek nincs kiszignált pénz, tehát a határozati javaslatot anulálni kell.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: számára az derült ki, hogy a kultúra minden ágát támogatja a testület, 

azért van ez a komoly vívódás. 

 

Kun Csaba alpolgármester: megdöbbentette Fülöp Zsolt képviselő úr hozzászólása, mert azt állította, 

hogy számokkal alátámasztott 500 EFt-ról beszélnek, miközben ezt egy egyesület képviselője állítja, aki 

nem kapott egy fillér támogatást sem. Ezt állíthatná ez a bizottság, amelyet a Képviselő-testület 

kinevezett – hogy van számlákkal alátámasztott tényleges költség, ami felmerülhet ezzel összefüggésben 

– de ilyen nem került ez elé a bizottság elé, hogy mennyi pénzt és milyen módon költsön el 2010. évben 

ennek a költségkeretnek a terhére. Nem tudja, hogy Képviselő úr mit képzelt. Az 1 MFt-ot el tudja 

képzelni, hogy csökkenteni lehet az erre elkülönített összeget pont azért, mert április közepe van, és egy 

fillér igény még nem érkezett be.  
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Zakar Ágnes Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke: módosítását ismerteti: 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. a Kulturális Alapban rendelkezésre álló összeget megemeli 500 EFt-tal a 2010. évi 

költségvetésben az Európai Népek Fesztiválja rendezvény 2010. évi előkészítésére 

biztosított 1,8 MFt összegű költségvetési keretből, annak csökkentésével. 

2. a Kulturális Alapban felhasználható összeget további 500 EFt összeggel megemeli a 

tartalékkeret terhére.  

 

Kéri a testületet támogassa javaslatát. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: a költségvetés tárgyalásakor volt egy tétel – a szentendrei gyerekek 

hagyományőrző oktatása a Skanzenban – amely az előző testületek alatt mindig volt, most kimaradt. 

Mindenkinek van valami szívügye, a tartalékalapot bármire fel lehet használni, de akkor végig kellene 

gondolni, hogy ezt miképpen tegyék. Alpolgármester úr észrevételére mondja, hogy 2009-ben a 

Képviselő-testület egyhangúlag döntött valamiről  - amihez volt költségvetés csatolva, és abból a 

költségvetésből jött ez az 500 EFt amit ki lehet venni és át lehet csoportosítani. Az egyesület képviselője 

nyilván felelőssége teljes tudatában nyilatkozott, próbálja megoldani ezt a problémát. Szerinte ezt 

méltányolni kell és ezt a döntést meg kellene hozni.  

 

Zakar Ágnes képviselő: az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy honismereti támogatásra a Skanzen 

nem pályázott.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: ügyrendben a vita lezárását kéri.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: két hozzászóló van még, utána lezárják a vitát. Szavazásra bocsátja az 

ügyrendi javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1895   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 18:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 73.34 61.11 

Nem 2 13.33 11.11 

Tartózkodik 2 13.33 11.11 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 
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Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

Kun Csaba alpolgármester: Fülöp Zsolt képviselő úrnak válaszolva elmondja, hogy úgy emlékszik, hogy 

valóban volt egy költségvetés előttük, de pont ő kifogásolta az abban szereplő számokat, és a bizottság 

munkája során is kiderült, hogy sok szám megalapozatlan volt és jóval nagyobb költségek szerepelnek 

benne, mint amibe fog kerülni. Reméli, hogy a 2,3 MFt sem kell és a 2011-es költségvetésben szereplő 

összeg is kevesebb összegből megvalósítható.  

 

Magyar Judit képviselő: van egy határozat, amelyet a testület hozott – 2,3 MFt-ról. Miután az egyesület 

képviselője 500 EFt-tal csökkenteni tudja, most már csak 1,8 MFt. Felhívja még a figyelmet, hogy a 

működési tartalék – 67 MFt – nincs meg, mert a költségvetést hiánnyal tervezték, tehát ez egy fiktív pénz, 

amelynek nincs még meg a fedezete, illetve a tervezett ingatlan eladások lesznek. Sajnálja a pályázókat 

akik kevesebb pénzt kapnak, de ebben a helyzetben nekik is meg kell érteni, hogy ebben az évben 

kevesebb pénzre tudnak itt pályázni. 

 

Zakar Ágnes képviselő: a vele szemben ülő kollégákat kéri, hogy ha egy egyesülethez – amely nagyon 

jól működik – ekkora erővel és ilyen nagy odaadással tudnak mellé állni, akkor nincs arányban a kettő. 

Kéri módosító javaslatának elfogadását.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Jegyző Asszonyt, hogy Szalay Fruzsina képviselő módosító 

javaslatát fogalmazza meg.  

 

 dr. Molnár Ildikó jegyző: „… úgy dönt, hogy a kulturális alapban felhasználható összeget megemeli a 

tartalékkeret terhére 1,8 MFt-tal.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a javaslatot:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1896   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 18:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 1 6.67 5.56 

Nem 3 20.00 16.67 
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Tartózkodik 11 73.33 61.10 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Szalay Fruzsina Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

Trenka István Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

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

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: Radványi G. Levente képviselő módosító javaslatát olvassa fel: „… úgy 

dönt,hogy jelen Képviselő-testületi ülésen a Kulturális Alapban felhasználható összeg emelése tárgyában 

nem dönt. Felkéri a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság Elnökét, hogy 2010. májusi testületi 

ülésre újra terjessze be a Kulturális Alap növelését az azt biztosító forrás megjelöléssel együtt.” 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1897   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 18:20  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 33.33 27.78 

Nem 1 6.67 5.56 

Tartózkodik 9 60.00 49.99 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 
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Megjegyzés: 

 

Fülöp Zsolt Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Trenka István Igen - 

Szalay Fruzsina Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

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

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: felolvassa Magyar Judit képviselő módosító javaslatát:  

„…a Kulturális Alapban rendelkezésre álló összeget megemeli 500 EFt-tal a 2010. évi költségvetésben az 

Európai Népek Fesztiválja rendezvény 2010. évi előkészítésére biztosított 2,3 MFt összegű költségvetési 

keretből, annak csökkentésével.” 

 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik.  

 

 

Zakar Ágnes képviselő: ügyrendben kéri, hogy az ő általa javasolt módosításról szavazzanak. 

 

Trenka István képviselő: a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság tagjaként kéri, hogy a testületi ülésre 

vonatkozó szabályt ne módosítsák. Az SZMSZ szerint az előterjesztőnek a határozata mindig az utolsó, a 

közbeeső javaslatok az elhangzás sorrendjében kerülnek megszavazásra.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: valóban így van, de ettől eltérően ügyrendi szavazással lehet módosítani a 

sorrendet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Jegyző Asszonyt, hogy olvassa fel Zakar Ágnes képviselő módosító 

javaslatát.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: az eleje megegyezik Magyar Judit képviselő javaslatával.  

„…a Kulturális Alapban rendelkezésre álló összeget megemeli 500 EFt-tal a 2010. évi költségvetésben az 

Európai Népek Fesztiválja rendezvény 2010. évi előkészítésére biztosított 2,3 MFt összegű költségvetési 

keretből, annak csökkentésével. A Kulturális Alapban felhasználható összeget további 500 EFt összeggel 

megemeli a tartalékkeret terhére. ” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a javaslatot:  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1898   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 18:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 66.67 55.55 

Nem 3 20.00 16.67 

Tartózkodik 2 13.33 11.11 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

Trenka István Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Szegő András Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

127/2010. (IV. 08.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kulturális Alapban rendelkezésre 

álló összeget megemeli 500 EFt-tal a 2010. évi költségvetésben az Európai Népek Fesztiválja rendezvény 

2010. évi előkészítésére biztosított 2,3 MFt összegű költségvetési keretből, annak csökkentésével. A 

Kulturális Alapban felhasználható összeget további 500 EFt összeggel megemeli a tartalékkeret terhére.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 
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Sürgősségi indítvány a Szentendre, Boldogtanyai út 19. szám alatti túlépítkezésről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az ügy már többször volt a testület előtt. A mostani határozati javaslat 

szerint a használati szerződés 3 havi rendes felmondási idővel felmondható kártérítés, illetve kártalanítás 

nélkül. Megadja a szót. 

 

Szegő András képviselő: nem tartja helyes megoldásnak, hogy évek óta beleegyezésüket adják egy 

szabálytalan túlépítkezéshez. Sürgősen rendezni kell a helyzetet. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: vagy meghosszabbítják és fizet a tulajdonos, vagy azonnal elrendelik a 

bontást.  

 

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

ad, hogy a Közlekedési Munkacsoport tagjaival és dr. Dragon Pál képviselő úrral helyszíni bejárást 

tartottak. Az a javaslat született, hogy a HÉSZ módosítást semmiképpen ne fogadják el, tehát nem tartják 

indokoltnak, hogy a szűkítés megtörténjen. Néhány dolgot a bejárás során észrevételeztek, amelyet kérni 

kellene a lakótól és akkor elfogadható az I. határozati javaslat – a kanyar beláthatósága érdekében cserjék 

irtása, illetve az úttest és az árok közötti sáv burkolatának kijavítása és egy tükör elhelyezése a kanyarba.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Jegyző Asszonytól, hogy elegendő, ha ezeket a szerződésben 

rögzítik? 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a szerződésben kifejezetten figyelni fognak a felsoroltak szerepeltetésére.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: úgy értelmezi, hogy szükség van az út szélességére, tehát előbb vagy utóbb le kell 

bontani a túlépített részt.  

 

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

hogy a pismányi utaknak van egy kívánt szabályozási vonala. Ha az önkormányzatnak lesz pénze az út 

szélesítésére, akkor több helyen kisajátítást kell végeznie, de itt meg lehet spórolni a kisajátítási költséget. 

Felsorol néhány utcát, ahol a szabályozási szélesség magánterületet érint.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdése, hogy a kipontozott részhez  - Ft/m²/év – milyen javaslat érkezett?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előterjesztésben szereplő 2.754 forint.  

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1899   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 18:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 6 54.55 33.33 

Nem 2 18.18 11.11 

Tartózkodik 3 27.27 16.67 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Szegő András Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Hajdu Gábor Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

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

Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1900   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 18:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 63.64 38.88 

Nem 3 27.27 16.67 

Tartózkodik 1 9.09 5.56 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Szegő András Nem - 

Benkovits György Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a II. határozati javaslatot sem támogatja a Képviselő-

testület.  

Szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1901   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 18:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 6 54.55 33.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 5 45.45 27.78 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 
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Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

Trenka István Távol - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Távol - 

 

 

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

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: ez a helyzet azt jelenti, mintha a III. határozati javaslatot szavazták volna meg, 

tehát az Építéshatóságnak az elbontásról intézkednie kell. 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

128/2010. (IV. 08.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat 

nem támogatja.  

 

 

 

 Sürgősségi indítvány Street Park Szentendrén 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést. Már az elmúlt évben – a 

diákpolgármester választás alkalmával is – felmerült, hogy milyen jó lenne Szentendrén Street Park. 

Utána elkezdték a tárgyalásokat, amely során a SZEBETON felajánlotta a Duna-part melletti ingatlanát, 

sőt különböző betonelemeket is adnak a pálya kialakításához.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: jelzi, hogy ha szükséges, zárt ülés rendelhető el. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, ha valaki zárt ülés elrendelését kéri, azt jelezze. Folytatva az 

előzőeket elmondja, hogy a SZEBETON külföldi tulajdonosai jelezték, hogy a területet csak fél évre 

tudják átadni. Szentendrén találtak egy tervezőt, aki ingyen elkészíti a terveket, ugyanígy találtak 

vállalkozókat, akik önköltségi áron vagy ingyen a földmunkákban közreműködnek. Most dönteni kellene, 

hogy a SZEBETON területe – amelyet csak ideiglenesen tudnak átadni – a volt Cserkésztábor vagy a 

hajóállomás melletti terület legyen. Ha most tudnak dönteni a helyszínben, akkor a gyermeknapon a 

diákpolgármester át is tudná adni a területet.  

 

Benkovits György képviselő: egy ilyen létesítmény kialakításánál ismerni kell a zajszintet, valamint azt 

is tudomásul kell venni, hogy ez a sport egy különleges szubkultúra. Az az első lépés, hogy el kell 

dönteni, hogy akarnak-e Szentendrén ilyen létesítményt vagy nem. Az amerikai görpályák zöme 

külvárosokban, elhagyott iparterületeken létesült. A Pap-sziget és hajóállomás környéke nyugalmas, 

természetközeli terület, ha itt létesítik a pályát, akkor nem találnak a Pap-szigetre befektetőt 
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Kun Csaba alpolgármester: egyetért az előzőekben elhangzottakkal, a lakóházak közelsége nehezíti a 

létesítmény megvalósítását ezen a helyszínen. Azt is figyelembe kell venni, hogy árterületről lévén szó, 

jelentős költséget jelent egy árvíz után a terület fertőtlenítése, újra üzembe helyezése. Olyan helyet kell 

keresni, amely lakóövezettől messzebb van és inkább alkalmas egy ilyen létesítmény működtetésére.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a létesítmények elég nagy elhasználódásnak 

vannak kitéve, tehát üzemeltetési költségei vannak. Pécsi példát említ, ahol egyesületet hoztak létre a 

karbantartásra. Tervezni kell a létesítmény felújítását, valamint figyelembe kell azt is venni, hogy 

világítás kialakítása esetén az is költséget jelent. Fel kellene mérni, hogy az Önkormányzatra milyen 

költség hárul adott esetben. Egyetért azzal a javaslattal, hogy lehetőleg iparterületen hozzák létre a parkot 

és ne zöld területen – akár még a Honvédséggel is fel lehetne venni a kapcsolatot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ez egy éves előkészítés alatt számtalan helyszínt végignéztek, tárgyaltak, 

de a SZEBETON-on kívül senki más nem akart átadni területet. A városnak nincs ekkora területe, 

vásárolni pedig nincs módja. Elmondja, hogy az anyagban nem került minden szempont leírásra, de 

minden területet – megközelíthetőség, mentő bejutása – végignéztek. Most van arra lehetőség hogy 

ingyen elemeket kapjanak, készen vannak a tervek, tehát dönteni kellene a terület kijelölésében, mert ha 

újra elkezdik elemezni az összes szempontot, akkor azzal még egy év el fog telni. Kéri a Vagyon Iroda 

munkatársát, ismertesse az előkészületi munkálatokat. 

 

Nánásy Hajnalka vagyongazdálkodási referens: elmondja, hogy a tervezők  - Hosek Attila vezetésével – 

5 millió forint értékű elemet ajánlottak fel és vállalták, hogy egy kétoldalú szerződés alapján ők 

üzemeltetnék a pályát, de közben dolgoznak azon, hogy egyesületet hozzanak létre. Az egyeztetések 

folyamán körbejárták a környező településeket is, akik szintén támogatnák a park létrejöttét. A 

SZEBETON területe zaj szempontjából jó lenne, de csak a kerékpárútról lehet megközelíteni, ezért egy 

esetleges balesetnél problémát jelent a mentőautóval történő megközelítése. Ezen kívül a problémát az 

jelenti, hogy a SZEBETON 6 hónap + 3 hónap felmondási idő időtartamra kötné meg a szerződést, és 

ennek lejárta után ugyanúgy felmerül a probléma. Felmerült a szennyvíz-telep melletti terület, de ott 

nagyon büdös van, oda nem valószínű hogy bárki is kimegy. Megnézték a volt Cserkésztábor területét, 

amelyet jelenleg nagyon sokan illegális szemétlerakónak használnak, de ha hasznosítanák a területet, 

vélhetően ez megszűnne.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: felhívja a figyelmet, hogy megint olyan problémákat vetnek fel, amelyeket 

már 1 éve előkészítő, csapat vizsgál. Feltételezzék azt, hogy akik ezt a beruházást szeretnék 

megvalósítani, azok értenek ahhoz, amit csinálnak, tudják hogy mire van szükségük. Javasolja, hogy 

szavazzák meg az előterjesztést és kezdődjön a munka, mert úgysem fog megvalósulni az elképzelés 

addig, amíg az akkusztikai és egyéb mérések nem végezték el. Megjegyzi, hogy a hajóállomás melletti 

területet a fiatalok most is ilyen célra használják. Félőnek tartja, hogy ismét elkezdődnek a tiltakozások.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: sajnos ez utolsó megjegyzést nem tartja kizártnak. 

 

Kun Csaba alpolgármester: a normál játszótereknél ez nagyobb terhelést jelentő létesítmény, amelyet 

nem illik lakóövezet mellé tenni. Mindenképpen iparterület mellé kell tenni, mert ott nem zavar senkit és 

kerékpárúton történő megközelítés ajánlott, mert azon gördeszkával is lehet közlekedni. A Tűzoltóság 

melletti területet javasolja kijelölni – bár elismeri, hogy vannak időszakok, amikor elég rossz ott a levegő. 

A DMRV Zrt vezetőjével beszélt, aki szerint technológiai problémáról van szó, mert ott nem lenne szabad 

rossz levegőnek lennie. A Tűzoltóság közelsége a balesetek szempontjából is előnyös, mert azonnal 

tudnak intézkedni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, hogy vizsgálták-e ezt a területet? 

 

Nánási Hajnalka vagyongazdálkodási referens: a tervező megnézte a területet, elvileg megfelelőnek 

találta, de többször jártak kint és mindig iszonyatos bűz volt, így nem tartották alkalmasnak, hogy itt 
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működtessék  a parkot. Nagyon jó megközelíthető a terület, megfelelő lenne, de a bűz miatt nem tartják 

megfelelőnek. 

 

Horváth Győző képviselő: nagyon örül, hogy a téma felmerült, mert már 8 évvel ezelőtt is  megkeresték 

őt hasonló elképzeléssel. A Cserkésztábor területe már akkor is felmerült, valamint a Postás strandnál a 

teniszpálya előtti rész, amely önkormányzati terület. Közvélemény kutatást tartott a Rózsakertben, ahol 

nem támogatták az elképzelést. Nagyon örül hogy ismét felmerült a kérdés és lehetőséget tudnak a 

fiataloknak biztosítani.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: ügyrendi javaslata, hogy zárják le a vitát.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1902   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 18:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 69.23 49.99 

Nem 1 7.69 5.56 

Tartózkodik 3 23.08 16.67 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

Radványi G. Levente Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

Trenka István Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyetért a javaslattal, hogy zárják 

le a vitát. Megadja a szót a már jelentkezett hozzászólóknak.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: megjegyzi, hogy egy év alatt – amióta az előkészítés folyik – lehetett volna 

tájékoztatni a képviselőket, hogy elmondhatták volna ötleteiket, hiszen mindenkinek van segítőszándékú 

javaslata. Felmerült-e a volt Márka területe, ahol nagyon sok betonfelület van. Hivatkozik az előzőekben 

elhangzottakra – közvélemény kutatás – lakóterület közelében várható, hogy lakossági tiltakozással 

találják szembe magukat.  

 

Szegő András képviselő: hivatkozik a határozati javaslatra, amelyben a projekt megvalósítása szerepel, 

tehát már nincs visszaút. A street sport helyett utcapark beruházás, vagy más kifejezés használatát 

javasolja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért, hogy magyarosítsák a megnevezést.  

 

Benkovits György képviselő: elmondja, hogy bár néhány éve ő maga is lobbizott ilyen jellegű beruházás 

megvalósításáért és elismerve azt, hogy ilyen jellegű igények vannak a fiatalok részéről, de véleménye 

szerint nagyon kényes kérdésről van szó, és nem biztos hogy a városba kellene ilyen jellegű sportot hozni. 

Ugyanez vonatkozik a quadozásra is, amellyel tönkre tették a fél Kőhegy oldalát. Azt, hogy milyennek 

képzelik el a várost, mit szeretnének hogy érvényesüljön – azokat kell érvényesíteni egy ilyen döntésben.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Hivatalban új kollégák vannak, az előzményeket nem ismerik. Látja 

hogy 15 éve, majd 8 éve is komolyan foglalkoztak a dologgal, és véleménye, hogy az elkövetkező 

testületek is foglalkozhatnak majd a kérdéssel.  

 

Dicső Zoltán képviselő: nagyon zajos sportról van szó, azért bukott meg mindannyiszor a megvalósítás. 

A Postás strand déli részét – a töltésen belül – javasolja helyszínnek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Jegyző Asszonyt, hogy a módosítókat fogalmazza a határozati 

javaslatba.  

 

Kun Csaba alpolgármester: a Rózsakert mellett ilyen létesítmény megvalósítását nem támogatja.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: felolvassa a módosított határozati javaslatot: 

„Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.  úgy dönt, hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő 4441 hrsz-ú ingatlanból a 

cserkésztábor területét vagy a hajóállomás melletti cca. 2000 m2 –nyi területet vagy az Ipar utca 

végén a Tűzoltóság melletti szabad területet az eredmények függvényében Street-park számára 

hasznosításra kijelöli. 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a területen az előírásoknak megfelelően kezdje meg a projekt 

előkészítését. Az előkészítés során az érintett lakókörnyezetben élők bevonásával lefolytatott 

egyeztetés eredményének függvényében szülessen döntés a helyszín meghatározásáról.” 

  

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

javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1903   Száma: 10.04.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 19:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.14 5.56 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

  

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

129/2010. (IV. 08.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. úgy dönt, hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő 4441 hrsz-ú ingatlanból a 

cserkésztábor területét vagy a hajóállomás melletti cca. 2000 m2 –nyi területet vagy az Ipar 

utca végén a Tűzoltóság melletti szabad területet az eredmények függvényében Street-park 

számára hasznosításra kijelöli. 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a területen az előírásoknak megfelelően kezdje meg a projekt 

előkészítését. Az előkészítés során az érintett lakókörnyezetben élők bevonásával lefolytatott 

egyeztetés eredményének függvényében szülessen döntés a helyszín meghatározásáról.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 
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dr. Dietz Ferenc polgármester és Magyar Judit képviselő  távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők 

száma 14 fő.  

Az ülés vezetését Kun Csaba alpolgármester veszi át. 

 

1.  Előterjesztés-kiegészítés a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a 

védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés 

pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

Kun Csaba alpolgármester: felolvassa a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság 

javaslatát: „megtárgyalásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a Bolgár utcai parkoló is kerüljön a 

parkoló palettába, és a VSZ Zrt. kapjon felhatalmazást, hogy saját költségén egy egy szintes murvás 

parkolót kiépíthessen. A Bizottság javasolja, hogy a Testület tárgyalja meg, hogy milyen módon lehetne a 

belváros rekonstrukciójának idejére a parkolás megváltást felfüggeszteni. Javasolják, hogy a rendeletből 

kerüljön ki 1 éves időtartamra, hogy a rendezvények idején lezárt területen a kimaradt bevételt a VSZ Zrt. 

részére a rendezvényszervezőnek meg kell téríteni.” Ez ügyben szavaztatni fog.  

A Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság az oktatási bérlet tekintetében az 

időbeli és a térbeli korlátozást kérte megjelölni. A VSz Zrt képviselőjétől kérdezi, hogy ez milyen módon 

fog megvalósulni? 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: a kistérségi polgármesterektől is kaptak anyagot, hogy településenként 1 

db járműre ezt a lehetőséget adják meg.  

 

Kun Csaba alpolgármester: ez ügyben is választ kér a VSz Zrt képviselőjétől.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: az előterjesztés-kiegészítésben szereplő iskolai időkorláttal kapcsolatban 

elmondja, hogy bizottsági ülésen erről beszéltek, hogy annak ne legyen időbeli korlátja, mert nem lehet 

tudni, hogy mikor kezdődik, és végződik az iskolai oktatás.  

 

Kun Csaba alpolgármester: megadja a szót a VSz Zrt Vezérigazgatójának. 

 

Horváth József vezérigazgató (VSz Zrt): a VSz Zrt a Kulturális Kht. 3-4 rendezvénye esetében eltekint a 

megváltástól.  

 

Kun Csaba alpolgármester: ez rendeletmódosítás nélkül megoldható, a VSz Zrt lemond erről a bevételről 

és köt egy megállapodást a Kulturális Kht-val? 

 

Horváth József vezérigazgató (VSz Zrt): igen, illetve a Kulturális Kht-val kötött megállapodást 

módosítják ennek megfelelően, tehát rendeletmódosításra nincs szükség.  

Elmondja, hogy a Bolgár utcai parkoló rendben van. 

A bérlettel kapcsolatban elmondja, hogy a dolgozói és tanulói bérlet egy árban van, az APEH-

ellenőrzéshez szükséges, hogy a megváltáskor hozzák az iskolalátogatási igazolást minden félévben, mely 

a tőpéldányhoz kerül. Az időbeliség pedig szeptember 1-től december 31-ig, illetve január 1-től június 15-

ig tart.  

 

Kun Csaba alpolgármester: még egy kérés volt a kistérségi polgármesterek részéről.  

 

Horváth József vezérigazgató (VSz Zrt): a szentendrei Polgármester úr rendelkezésére bocsátottak 

ingyenes parkoló engedélyeket, mely csak adott rendszámú gépjárműhöz rendelhető. Ez csak 

tiszteletjegy, bérlet ilyen jellegű nincsen.  
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Kun Csaba alpolgármester: az elhangzottakat értelmezve megismétli, ha a Fehérházban van kistérségi 

tanácskozás, akkor a Hivatalból ott jelen lévő kolléga az előre bejelentett rendszámokra leviszi a 

parkolójegyeket.  

 

Horváth József vezérigazgató (VSz Zrt): ez eddig is így működött.  

 

Kun Csaba alpolgármester: kérdése, hogy a Bolgár utca a rendelet melyik szakaszába kell hogy 

kerüljön?  

 

Horváth József vezérigazgató (VSz Zrt): a mellékletben szereplő I. zónába. A parkoló kialakításánál meg 

kell vizsgálni, hogy ennek mennyi a költsége, illetve milyen bevétel várható. 

 

Kun Csaba alpolgármester: tehát a VSz Zrtr készít egy kalkulációt, amelyet a Városüzemeltetési, 

Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elé terjeszt.  

 

Benkovits György képviselő: úgy tűnik, hogy a rendelet most kiterjeszti az I. övezetet a Dézsma utcától 

az Ady Endre útig.  

 

Kun Csaba alpolgármester: korábban már bekerült az övezetbe, most csak az automata kerül 

kihelyezésre. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a rendelet módosítását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1904   Száma: 10.04.08/1/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 19:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 
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Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2010. (IV. 19.) Önk. sz. rendelete 

 

a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe 

történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) 

Önk. sz. rendelet módosításáról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször 

módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a 

közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT 

rendelet, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 253/1997. (XII. 20.) Önk. sz. rendelet alapján, a közúti közlekedésről szóló 1/1975. 

(II. 05.) KPM- BM együttes rendelet szabályainak betartásával, figyelembe véve Szentendre Város 

történelmi hagyományait, földrajzi adottságait, építészeti jellegzetességeit, a város forgalmi és parkolási 

rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a 

parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendeletet (a továbbiakban: 

Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § 

 

A R. 7. § új (5) bekezdéssel egészül ki: 

 

Oktatási bérlet vásárlására jogosult az a szülő, akinek gyermeke szentendrei oktatási intézmény tanulója. 

A bérlet iskolalátogatási igazolás valamint személyi igazolvány, forgalmi engedély másolatával 

vásárolható meg. Az oktatási bérlet csak tanítási időszakban szeptember 1. – december 31-ig illetve 

január 1. – június 15-ig használható. Az oktatási bérlet az I. ás II. zónában történő parkolásra jogosít. 

 

 

2. §  

A R. 1. sz. mellékletének 1. a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

a) a Rév utcából nyíló parkoló teljes területe (Teátrum parkoló) 

 

3. § 

A R. 1. sz. mellékletének 1. b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

b) Kossuth utcai zónahatár Bolgár utcán a Duna-korzóig és a Bolgár utcai murvás parkoló.  

 

A R. 1. sz. mellékletének 3. e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

e) Lázár cár tér teljes területe 
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4. § 

A R. 2. sz. mellékletének III. pontja kiegészül az alábbi 5. ponttal:  

 

 

5. Oktatási bérlet: 

 I. és II. övezetben parkolásra jogosító bérlet 

 Éves bérlet:  10.000 Ft.-/év 

 Féléves bérlet:  6.000 Ft.-/félév 

 

5. § 

 

(1) Jelen rendelet 2010. május 1-én lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

Szentendre, 2010. április 8. 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

polgármester    jegyző 

 

 

 

 

Hidegkuti Gergely és dr. Pázmány Annamária képviselők távoznak az ülésteremből, jelenlévő 

képviselők száma 12 fő.  

 

 

 

2.  Előterjesztés a 0358/6 hrsz-ú Egres úti telek részbeni eladásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

Kun Csaba alpolgármester: kérdezi Vezérigazgató úrtól, hogy a kért megosztási vázrajz és az új 

értékbecslés elkészült-e? 

 

Horváth József vezérigazgató (VSz Zrt): előző nap benyújtották a megosztási vázrajz-tervezetet, illetve 

ugyanazt az értékbecslőt kérték fel, aki ugyanazt az árat megerősítette. Kiegészítésként elmondja még, 

hogy utánajárt az Építéshatóságon, és a megosztás csak háromra lehetséges, mert 1000 m² a minimum 

ebben az övezetben.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: miután készen van a megosztási vázrajz a határozati javaslat úgy módosul, 

hogy „…a megosztási vázrajz alapján…”.  

 

Kun Csaba alpolgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1905   Száma: 10.04.08/2/0/A/KT 
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Ideje: 2010 április 08 19:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

130/2010. (IV. 08.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a megosztási vázrajz alapján járul hozzá a 2000 Szentendre, Egres u. 0358/6 (11094) hrsz-ú ingatlan 

1.750 m2-es részének bruttó 28.500.000 Ft értéken történő értékesítéséhez, valamint az értékesítésből 

befolyt összeg egy darab Haller technológiájú, öntömörítős, használt, de felújított Mercedes alvázas 

csere-felépítményes, hulladékszállító jármű beszerzésére fordításához; 

2. felhatalmazza a VSZ Zrt. Vezérigazgatóját az adásvételi szerződés aláírására. 

 

Felelős: VSZ Zrt. Vezérigazgatója 

Határidő: azonnal 
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A határozati melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

Hidegkuti Gergely és dr. Pázmány Annamária képviselők visszatérnek az ülésterembe, jelenlévő 

képviselők száma 14 fő.  

 

 

 

3.  Előterjesztés az állattartásról szóló .../2010. (…) Önk. sz. rendelet elfogadásáról – II. forduló 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

Kun Csaba alpolgármester: megadja a szót. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: elnézést kér hogy csak most jelzi, de csak egy hete kapta azt a lakossági 

bejelentést, hogy a lakótelepen a bejelentő szomszédjában 5 db vadászgörényt tartanak. Megnézte a 

rendeletben, de ott csak a kutya és a macska van korlátozva.  

 

Trenka István képviselő: a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság módosító javaslatát ismerteti: „a János 

u.- Római sánc út – Bükkös patak - Kálvária által határolt területen se lehessen közepes testű 

mezőgazdasági haszonállatot tartani, és kutyafuttató helyek a Radnóti M. utca – Pomázi út – Hamvas B. 

utca – Széchenyi tér által körülhatárolt terület elkerített részén, illetve a Sziget utca végén kerüljön 

kijelölésre”. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester visszatér az ülésterembe és visszaveszi az ülés vezetését.  

 

 

Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnöke a 

Környezetvédelmi Munkacsoport javaslatát olvassa fel: javasolják a gyepterületeken kezelni a helyi 

természetvédelmi területeken adott nem-védett területeken, illetve országos védett területeken, Natura 

2000 területeken, ha nincs más kezelési terve, hogy jellegében a helyi védettekhez hasonlóak ugyan, a 

következőt lehet megfogalmazni: a helyi és országosan védett gyepeken a kaszálás javasolt évente 

egyszer – július 15. után – itt a legeltetés tilos, a taposási károk megelőzése érdekében. A gyomosodó 

területeken évente kétszeri kaszálás engedélyezett. Az időben végzett kaszálás a legeltetéshez képest a 

gyomosodást, cserjésedést hatékonyabban, természetet kímélőbben akadályozza meg. A nem védett és 

taposásra érzékeny gyepeken – például Tómellék dűlő, ahol a legeltetés mértéke az 1 – 1,5 állategység/ha 

– pedig a terület fás vegetációjától függ. Ha minimum 25 %-a fával borított, akkor 1 állategység/ha, fátlan 

legelőn pedig másfél.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, hogy befogadható-e? 

 

dr. Gerendás Gábor Közigazgatási és Népjóléti Iroda vezetője: a munkacsoport a sokkal szigorúbb 

szabályozást szeretné a külterületi részekre. Már máskor is kifejtették véleményüket és az előterjesztésben 

is szerepel, hogy ezt nem tartják indokoltnak, másrészt pedig a kaszálás nem állattartási kérdés, tehát nem 

a rendeletben kell kezelni.  

 

Szegő András képviselő: javaslata, hogy a rendelet 6. sz. mellékletében szereplő – állattartók számára 

készült – útmutatóba a pontok elé a „legalább” szót tegyék be. 
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dr. Gerendás Gábor Közigazgatási és Népjóléti Iroda vezetője: a javaslat befogadható. A Jogi, 

Igazgatási és Ügyrendi Bizottság által javasolt kutyafuttatóra vonatkozó javaslat testületi döntést igényel, 

de befogadható. Ugyanitt szereplő állattartásra vonatkozó javaslat nem szükséges, mert nem szerepel a 

rendeletben.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: jelzi, hogy a 11. §-ban – a többlakásos épületben – az egyéb díszállat darabszáma 

nincs meghatározva.  

 

dr. Gerendás Gábor Közigazgatási és Népjóléti Iroda vezetője: a kutyánál és macskánál azért szerepel 

darabszám, mert azok a leggyakoribbak. Minden egyes állat esetében elég nehéz lenne a darabszámot 

meghatározni.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: konkrét példára – az 5 db vadászgörény tartására – kérdez rá, mely mint ott 

lakónak a nyugalmát zavarja. A görény nem hangos, viszont büdös. Kérdése, hogy a Hivatal hogyan jár el 

ebben az esetben? 

 

dr. Gerendás Gábor Közigazgatási és Népjóléti Iroda vezetője: egyrészt a helyi rendelet alapján, de 

nagyon sok magasabb szintű jogszabály van, amelyet alkalmazni lehet – ezeket a 7. sz. mellékletben 

sorolták fel.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ha jól értelmezi, a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság a kutyafuttató 

helyek közül csak kettőt támogatott.  

 

Trenka István képviselő: a költségek miatt nem támogatnak többet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért a javaslattal.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a rendelet elfogadása előtt a testületnek állást kellene foglalni a chip 

kérdésében – kötelezővé tegyék avagy ne.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  kérdezi az irodavezetőtől, hogy kötelező-e a chip beültetése? 

 

dr. Gerendás Gábor Közigazgatási és Népjóléti Iroda vezetője: nem kötelező. Az új kormányrendelet a 

kedvtelésből tartott állatok forgalmazásához teszi kötelezővé, illetve abban az esetben, ha a tulajdonos 

külföldre kívánja vinni az állatot. Javasolja a chip kötelezővé tételét. A helyi rendelet a meglévő kutyákra 

is vonatkozik, ennek költsége kb. 5 EFt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: olyan rendeletet hozzanak, amelyet be lehet tartani.  

 

dr. Gerendás Gábor Közigazgatási és Népjóléti Iroda vezetője: akkor ne minden kutyára vonatkozzon, 

hanem csak a hatálybalépést követően született kutyákra. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ezzel egyetért.  

 

Benkovits György képviselő: a chip beültetését a kötelező oltással kellene egybekötni, mert akkor a 

betegségek terjesztésének megakadályozásában tudnának előbbre lépni.  

 

dr. Gerendás Gábor Közigazgatási és Népjóléti Iroda vezetője: az újonnan születet kutyát 3 hónapos 

korig kell beoltatni, ezért azt lehetne előírni, hogy 3 hónapos koráig köteles ezt megoldani, de legkésőbb 

akkor, amikor először viszi oltásra a kutyát.  

 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik.  
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dr. Molnár Ildikó jegyző: az ésszerű az lenne, ha egy szentendrei kutyát szentendrei állatorvoshoz 

visznek, de ez nem feltétlenül így van. Más település állatorvosát nem lehet kötelezni, hogy a szentendrei 

kutyákba chipet ültessen akkor, amikor beoltja.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: ügyrendi javaslata, hogy zárják le a vitát. 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1906   Száma: 10.04.08/3/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 19:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 78.57 61.11 

Nem 1 7.14 5.56 

Tartózkodik 2 14.29 11.11 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Benkovits György Tart. - 

Szegő András Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a vita lezárásával egyetért. 

Szavazásra bocsátja a chip beültetését: 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1907   Száma: 10.04.08/3/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 19:37  

Típusa: Nyílt 
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Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 80.00 66.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 3 20.00 16.67 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Dicső Zoltán Tart. - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását: 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1908   Száma: 10.04.08/3/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 19:37  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 77.77 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.67 5.56 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 
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Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Szalay Fruzsina Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2010. (IV. 15.) Önk. sz. rendelete 

 

az állattartásról 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete annak céljából, hogy a városban egységesen 

érvényesüljenek az állattartással kapcsolatos közegészségügyi, állategészségügyi és szomszédjogi 

előírások, az állattartás helyi szabályainak megállapítására a helyi önkormányzatokról szóló, többször 

módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az országos településrendezési és 

építési követelményekről szóló, módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 

36. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

I.  

 

A RENDELET HATÁLYA 

 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed – a Magyar Állam tulajdonában és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

kezelésében álló területek kivételével – Szentendre Város közigazgatási területén minden 

olyan természetes személyre, valamint székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező azon 

jogi személyekre, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, akik 

tulajdonában (használatában, kezelésében) lévő ingatlanon állat él, továbbá a tulajdonos által 

az állat felügyeletével megbízott személyre, valamint e rendelet 10. § (14) bekezdésében, 

valamint a 11. § (2) meghatározott üzlet/intézmény vezetőjére vagy dolgozójára, aki az 

említett helyre az eb/macska bevitelét megengedte. 
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(2) E rendelet hatálya kiterjed Szentendre Város közigazgatási területén  

a) a mezőgazdasági haszonállatokra, 

b) a verseny és sport céljából tartott állatokra, 

c) a tenyésztési célból tartott állatokra, 

d) a kedvtelésből tartott állatok tartásának és az állatokkal való bánásmódnak azon 

körülményeire, amelyekre magasabb szintű jogszabály előírásai nem vonatkoznak, 

e) a háziasított állatok gazdátlan egyedeire (kóbor állat), 

 

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki: a kedvtelésből tartott állatok tartásának és az állatokkal való 

bánásmódnak azon körülményeire, amelyekre magasabb szintű jogszabály előírásai 

vonatkoznak, a kedvtelésből tartott állatok forgalmazására, cirkuszra, állatkiállításra, 

vágóhídra, állatkertre, vadaskertre, engedéllyel működő állatfelvásárló telepre, lósporttelepre, 

állattenyésztő és állattartó telepre, állatorvosi rendelőre, állatklinikára, állatkórházra, 

gyepmesteri telepre, valamint laboratóriumi kísérleti állat, a veszélyes állat, a vadállat, a vadon 

élő állat tartására, a mutatványos vagy bemutatási célra szolgáló állatokra, valamint a 

fegyveres erők, a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok és a közfeladatokat 

ellátó őrszolgálatok segítésére tartott őrző-védő, a pásztor, a mentő-, jelző-, vakvezető, 

rokkantsegítő, és terápiás kutyák, méhek és veszélyes ebek tartására. A jelen rendelet hatálya 

alá nem tartozó állatok tartására vonatkozó, jelen rendeletben hivatkozott, valamint az állatok 

tartásával kapcsolatos egyéb jogszabályok jegyzékét a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza. 

 

(4) A veszélyes állat tartására, a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartására és a tartás 

engedélyezésére, valamint a hazánkban nem honos, továbbá a védett állatfajok védelmére, 

tartására, bemutatására és hasznosítására vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály 

tartalmazza. 

 

(5)     Nem minősül állattartásnak a közvetlen fogyasztásra vásárolt,  legfeljebb 2 napig a lakásban, 

illetve a hozzá tartozó melléképületben tartott baromfi. 

 

II. 

 

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 

 

2. § 

 

(1) A Képviselő-testület e rendeletben szabályozott állattartással kapcsolatos önkormányzati 

hatósági ügyekben a hatáskörét a Polgármesterre ruházza. 

 

(2)  A Polgármester hatáskörében eljárva : 

a) e rendeletben foglaltak megszegésével folytatott mezőgazdasági haszonállattartást 

megtilthatja,  

b) e rendelet szerinti mezőgazdasági haszonállattartástól való eltérést kérelemre 

engedélyezheti, szükség esetén az engedélyt visszavonhatja,  

c) a verseny és sport céljából tartott posta- és díszgalamb tartás esetén a tartható egyedek 

számától való eltérést engedélyezheti, szükség esetén az engedélyt visszavonhatja, 

d) az eb- és macskatartást megtilthatja, 
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e) a rendeletben tartható eb és macska egyedek számától való eltérését engedélyezheti 

vagy szükség esetén az engedélyt visszavonhatja, 

f) eb- és macskatenyészet létesítését engedélyezi, vagy szükség esetén az engedélyt 

visszavonja, 

g) a kedvtelésből tartott egyéb/díszállatok tartását megtilthatja, 

h) gondoskodik a település belterületén a gyepmesteri feladatok ellátásának 

megszervezéséről. 

Ezen bekezdés b), c) és e) pontjában szabályozott engedély olyan személynek adható, akivel 

szemben állattartási szabályok megszegése miatt az engedély benyújtását megelőző két éven 

belül szabálysértési eljárás nem indult. 

 

(3) A Polgármester jelen rendeletben meghatározott feladat-és hatásköreit a Polgármesteri Hivatal 

útján látja el. 

 

(4) Az e rendeletben szabályozott állattartással kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben 

másodfokon a Képviselőtestület jár el. 

 

 

III. 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 

 

3. § 

 

Szentendre Város közigazgatási területén állatot tartani – a hatályos állat-egészségügyi, állatvédelmi, 

közegészségügyi, környezetvédelmi, közbiztonsági, építésügyi jogszabályok betartása mellett, valamint 

Szentendre Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló hatályos 

rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) előírásaira tekintettel – a jelen rendeletben meghatározott előírások 

figyelembevételével a jelen rendelet mellékleteiben meghatározott területi korlátozás szerint lehet. 

Kedvtelésből tartott állat az ezen állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló Korm. rendeletben 

(továbbiakban: Korm. rendelet), valamint jelen rendeletben meghatározottak szerint tartható, illetve a 

Korm. rendeletben foglaltak szerint forgalmazható.  

 

A jelen rendeletben hivatkozott építésügyi fogalmak alatt (különösen: belterület, külterület, nem 

szabályozott terület, övezeti meghatározások) a HÉSZ-ben és a magasabb szintű építésügyi 

jogszabályokban meghatározottakat kell érteni.  

 

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő: 

I. Mezőgazdasági haszonállatok:        

a) nagytestű mezőgazdasági haszonállat (ló, öszvér, szamár, szarvasmarha, bivaly) 

b) közepes-testű mezőgazdasági haszonállat (sertés, juh, kecske) 

c) kistestű mezőgazdasági haszonállat (a kisállatfajok köre) 

II. Kedvtelésből tartott állatok 

 

IV. 

 

MEZŐGAZDASÁGI HASZONÁLLATOK TARTÁSA KÜLTERÜLETEN ÉS NEM 

SZABÁLYOZOTT TERÜLETEN  
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4. § 

 

Szentendre város közigazgatási területén a mezőgazdasági haszonállat tartása 

a HÉSZ szerint Ee jelű övezetbe tartozó külterületi ingatlanon tilos,  

a Szentlászlói út melletti külterületi, a HÉSZ szerint „Hulladéklerakó (rekultiválandó terület)” 

megnevezésű területen tilos, 

a HÉSZ szerint nem szabályozott terület besorolású ingatlanon csak a családi szükségletet meg 

nem haladó mértékig engedélyezett. 

 

(2) Szentendre város közigazgatási területén a HÉSZ által szabályozott külterületi ingatlanon 

mezőgazdasági haszonállat számbeli korlátozás nélkül tartható, figyelemmel a magasabb szintű 

jogszabályok állattartásra vonatkozó előírásaira, a jelen rendeletben meghatározott szabályokra, 

valamint a természetvédelmi hatóságként eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 

felügyelőség hatósági előírásaiban foglaltakra.  

 

V. 

MEZŐGAZDASÁGI HASZONÁLLATOK TARTÁSA BELTERÜLETEN 

 

5. § 

     

Tilos mezőgazdasági haszonállatot tartani az 1. sz. mellékletben meghatározott területeken.  

 

Nagytestű mezőgazdasági haszonállatot és szaporulatát kizárólag a 2. sz. mellékletben meghatározott 

területen a családi szükségletnek megfelelő mennyiségben szabad tartani (ló, öszvér, szamár, 

szarvasmarha, bivaly összesen: 2 db, és a szaporulat a választási korig). 

 

Közepes testű mezőgazdasági haszonállatot és szaporulatát kizárólag a 3. sz. mellékletben meghatározott 

területen a családi szükségletnek megfelelő mennyiségben szabad tartani (sertés, juh, kecske 

összesen 2 db, és a szaporulat a választási korig). 

 

Kistestű mezőgazdasági haszonállatot (kisállatfajok) és szaporulatát kizárólag a 4. sz. mellékletben 

meghatározott területen a családi szükségletnek megfelelő mennyiségben szabad tartani (házinyúl, 

prémes állat összesen: 5 db, a szaporulat választási korig, baromfi összesen: 50 db). 

 

Mezőgazdasági haszonállatok tartása iskolák, gyermekintézmények, óvodák, egészségügyi intézmények 

kerítésétől 50 méteres körzeten belül tilos. 

 

Jelen rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint az 5. § (1)-(5) bekezdéseiben foglaltak alól 

kérelemre eltérés engedélyezhető. 

 

A kérelemhez mellékelni kell a közvetlenül szomszédos ingatlantulajdonosok többségének valamint az 

(5) bekezdés szerinti esetben az érintett intézmény írásbeli hozzájárulását. A hatósági eljárás során 

a Polgármester beszerzi az építésügyi, a környezetvédelmi, a közegészségügyi, valamint az 

állategészségügyi hatóság írásbeli szakvéleményét. 

 

Az engedély - figyelembe véve az állattartás élethivatásszerűségét - maximum 2 évre adható, 

meghatározva a tartható állatok fajtáját, számának felső határát, illetve a tartás egyéb feltételeit. 

 

A tartás körülményeiben beállt változás esetén az engedély visszavonható. 
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Tilos mezőgazdasági haszonállatot a közterületen tartani, legeltetni. 

 

VI. 

 

MÉHTARTÁS VALAMINT A VERSENY ÉS SPORT CÉLJÁBÓL TARTOTT 

POSTA- ÉS DÍSZGALAMB TARTÁS SZABÁLYAI 

 

6. § 

 

(1) Méhcsaládok a méhészetről szóló külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelően tarthatók.  

 

(2) Egyesületi tagsági jogviszonnyal rendelkező verseny és sport célból tartott posta- és díszgalamb 

tartók részére maximum 100 db galamb tartása – az állattartási övezeti besorolástól eltérően – 

egyedi kérelem alapján engedélyezhető. A tartás körülményeiben beállt változás esetén az 

engedély visszavonható. 

 

(3) A kérelemhez mellékelni kell a közvetlenül szomszédos ingatlantulajdonosok többségének írásbeli 

hozzájárulását, és a tagsági jogviszony igazolását. A hatósági eljárás során a Polgármester 

beszerzi az építésügyi, a környezetvédelmi, a közegészségügyi, valamint az állategészségügyi 

hatóság írásbeli szakvéleményét. 

 

 

 

VII. 

 

KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK TARTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 

EB- ÉS MACSKATARTÁS KÖZÖS SZABÁLYAI 

 

7. § 
 

(1) Az eb/macska tulajdonosa köteles állatát úgy tartani, hogy az a környezetében élők nyugalmát – 

sem szag, sem zajártalommal – ne zavarja, anyagi kárt, félelmet ne okozzon, testi épséget és 

egészséget ne veszélyeztessen. 

 

(2) Az eb/macska által a többlakásos lakóépületek közös használatra szolgáló helyiségeiben és 

területein okozott szennyeződést az állattartó köteles azonnal eltakarítani. 

 

(3) Az eb/macska által okozott szennyeződéseket a tulajdonos vagy az állat felügyeletével 

megbízott személy köteles a közforgalom céljait szolgáló épületben, illetőleg közforgalmú 

közlekedési eszközön azonnal eltávolítani. 

 

(4) Aki természetellenesen viselkedő kóbor ebet, macskát, vagy egyéb állatot észlel, köteles azt a 

hatósági állatorvosnak bejelenteni (veszettség szempontjából aggályosnak kell tekinteni a kóbor 

állatot). 
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(5) Ebek és macskák rendeletben meghatározott számától való eltérés kérelemre akkor 

engedélyezhető, ha a kérelmező 

- többlakásos lakóingatlan lakásai, társas nyaraló lakrészei vonatkozásában rendelkezik a 

közvetlen szomszédok többségének írásbeli hozzájárulásával, és azt az érintett társasház 

szervezeti és működési szabályzata sem tiltja; 

- családi házas ingatlan esetén rendelkezik a közvetlen szomszédok többségének írásbeli 

hozzájárulásával. 

 

(6) A tartás körülményeiben beállt változás esetén az engedély visszavonható. 

 

EBTARTÁS 

 

8. § 

 

Lakótelepeken, társasházakban, többlakásos lakóingatlanon lakásonként 1 eb tartható, valamint ennek 

szaporulata 8 hetes korig. Amennyiben a közvetlenül érintett szomszédok többsége az eb tartását 

– az eb veszélyt okozó természete vagy indokolatlan ugatása, vonyítása, ill. kellemetlen szaga, 

egészségi állapotával összefüggő undort keltő megjelenése, vagy egyéb ok miatt – tartósan 

zavarónak tartja, az eb tartása megtiltható. A társasház szervezeti és működési szabályzatában 

előírható, hogy az ebtartás tilos. 

 

(2)  Külterületi ingatlanon 3 eb, belterületi ingatlanon 2 eb tartható, és ezek  szaporulata, 8 hetes 

korig. 

 

(3)  Tilos az eb tartása:  

 a többlakásos lakóház közös használatra szolgáló helyiségeiben és területein, 

 bekerítetlen ingatlanon, kivéve, ha az eb számára külön elkerített részt létesítenek.  

 

(4) Társbérlet, albérlet, bérlőtársi jogviszony esetén az eb tartáshoz szükséges a társbérlő, főbérlő, 

vagy a bérlőtárs előzetes írásbeli hozzájárulása. 

 

(5) Bekerített ingatlanon az eb szabadon csak úgy tartható, ha onnan sem a szomszédos ingatlanra, 

sem a közterületre nem juthat át. Az utcafronti kerítésnek olyan zártnak kell lenni, hogy azon az 

eb kinyúlni, kibújni ne tudjon.  

 

(6) Az állat felügyeletét ellátó jogosult állatorvos véleménye alapján harapós, támadó, vagy 

kiszámíthatatlan természetű eb tartása esetén a ház bejáratánál veszélyre utaló figyelmeztető 

táblát kell elhelyezni, és csengőt kell felszerelni. 

 

(7) Ebet szabadon engedni Szentendre város közigazgatási területéhez tartozó külterületen tilos, 

kivéve a vadászkutyát a vadászterületen. 

 

(8) A kutya idomítása, futtatása, szabadon engedése a város belterületén található közterületen tilos, 

kizárólag az erre a célra kijelölt forgalommentes, elkülönített területen (futtató) a tulajdonos 

vagy az általa megbízott személy felügyelete mellett lehet. A kijelölt területet táblával jelölni 

kell. (A futtatásra kijelölt területet a 5 sz. melléklet tartalmazza). 
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(9) Az ebet közterületen, lakóépület közös használatra szolgáló helyiségeiben, közösségi 

helyiségeiben, közös használatra szolgáló területein biztonságos, olyan hosszúságú pórázon kell 

tartani, vezetni, amely megakadályozza, hogy az eb kárt, félelmet okozzon az emberekben és az 

állatokban, illetve amely őt is megvédi az esetleges veszélyektől. Az eb által okozott 

sérülésekért az állattartó tartozik felelősséggel. 

 

(10) Az állat felügyeletét ellátó jogosult állatorvos véleménye alapján harapós, támadó vagy 

kiszámíthatatlan természetű ebek esetében a (9) bekezdésben meghatározott területeken, illetve 

helyiségekben a rövid póráz mellett a szájkosár alkalmazása is kötelező. 

 

(11) Az ebtartó vagy az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni a közterületen, az 

eb által keletkezett szennyeződés (ürülék, hányadék, stb.) haladéktalan eltávolításáról, köteles az 

ehhez szükséges eszközöket magánál tartani. 

 

(12) Vendéglátó, illetve vendégforgalmat lebonyolító helyiségbe, élelmiszer-árusító üzlet, piac, 

vásárcsarnok területére, óvodába, bölcsődébe, napközi otthonba, iskolába, egészségügyi 

intézménybe, közfürdő területére, játszótérre, sportpályára és táblával jelzett közparkok 

területére, továbbá ügyfélforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe ebet beengedni, illetve 

bevinni, tartani, bent tartózkodását tűrni tilos. A fenti tilalmak betartásáról – a közterületek 

kivételével – a fentiekben meghatározott intézmény, szolgáltató vezetője köteles gondoskodni. 

 

(13) Az eb tartója köteles: 

a) minden 3 hónaposnál idősebb ebet saját költségén a jogosult állatorvossal 

veszettség ellen beoltatni: a 3 hónapos életkort elérteket 30 napon belül, majd 

az oltást 6 hónapon belül megismételtetni, ezt követően pedig évenként 

elvégeztetni a jogosult állatorvos rendelőjében vagy az állat tartás helyén (a 

veszettség szempontjából aggályos ebnek minősül a veszettség ellen be nem 

oltott eb) 

b) a külön jogszabály alapján az eb széles spektrumú féreghajtó szerrel való 

kezeléséről saját költségén évente legalább egyszer gondoskodni, 

c) az eb oltását és féregtelenítését bizonyító igazolást vagy oltási könyvet 

megőrizni, azt a veszettség elleni védőoltás elvégeztetését ellenőrző kerületi fő-

állatorvos vagy közterület-felügyelő, rendőr felszólítására bemutatni; 

d) az eb-oltási könyv megrongálása, elvesztése esetén az utolsó veszettség elleni 

védőoltás beadását végző állatorvostól annak pótlását kérni; 

e) az eb oltási könyvét minden kutyasétáltatás alkalmával magánál tartani, azt a 

közterület-felügyelő, a rendőr felszólítására bemutatni, kivéve, ha az állat 

mikrochipes megjelöléssel rendelkezik, ebben az esetben tűrni az állatot 

azonosító tevékenységét. E rendelkezés alkalmazása szempontjából az eb oltási 

könyvével egyenértékű okmány az ebnek a jogosult állatorvos által kiállított 

érvényes, egységes európai állatútlevele, illetve az egy éven belüli oltást 

igazoló biléta. 

f) a tárgyévi oltást jelző, a tulajdonos azonosítását is lehetővé tevő bilétát a 

kutyán (nyakörvön) elhelyezni, és gondoskodni arról, hogy tartósan rajta 

legyen akkor is, ha az eb nem a közterületen, hanem az állattartási helyen, zárt 

ingatlanon tartózkodik, 

g) az állatot felügyelő állatorvosnak bejelenteni, ha az eb 

 a 3 hónapos életkort elérte, 

 elhullott vagy elveszett, 

 tartási helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott. 

 

(14) Az embert mart eb (veszettség szempontjából aggályos ebnek minősül, amely embert mart meg, 

és /vagy amelynek nyála sérült bőrfelületre vagy nyálkahártyára jutott) tartója, a marás 



 77 

megtörténtéről - a megmart személy adataival – a hatósági állatorvost köteles haladéktalanul 

értesíteni. 

 

(15) Szentendre város közterületein 

a) a 2010. december 31. napját követően született ebet; vagy 

b) a 2010. június 30. napját követően forgalmazás vagy forgalmazásnak nem minősülő más 

módon történt átruházás útján megszerzett ebet 

kizárólag az eb biztonságos egyedi azonosítását követően lehet sétáltatni. A közterület-

felügyelet, a rendőrség, és az állategészségügyi hatóság jogosult ellenőrizni azt, hogy a 

közterületen sétáltatott eb biztonságos egyedi azonosításra alkalmas módon meg van-e jelölve. 

 

(16) Az ebek biztonságos egyedi azonosítását a mikrochipes megjelölés jelenti. Az elektronikus 

azonosító rendszer (mikrochip, transzponder) a rögzített és elektronikusan tárolt adatok adott 

ebhez való kapcsolására szolgál. 

 

(17) Minden 2010. december 31. napja után született eb biztonságos egyedi azonosíthatóságát az állat 

tulajdonosa/tartója az eb 3 hónapos életkorának betöltéséig köteles mikrochip saját költségen 

történő behelyezésével biztosítani.  

 

(18) Amennyiben az ebet más okból (tenyésztői szervezet előírása miatt, egységes európai 

állatútlevél kiváltása miatt vagy egyéb okból) mikrochip behelyezésével korábban egyedileg 

már megjelölték, úgy a tulajdonos legkésőbb az eb tárgyévben esedékessé váló veszettség elleni 

védőoltásának beadásakor az eb mikrochipes megjelöléséről köteles a jogosult állatorvost 

tájékoztatni és a szükséges adatokat rendelkezésre bocsátani. 

 

(19) A mikrochipnek az ebekbe történő beültetését kizárólag az arra jogosult állatorvos végezheti.  

A regisztrálást ugyanazon eb esetében csak egyszer kell elvégezni. 

 

 

MACSKATARTÁS 

 

9. § 

 

(1) Külterületi ingatlanon 3 macska, belterületi ingatlanon vagy lakásban 2 macska tartható, és ezek 

szaporulata, 8 hetes korig. A társasház szervezeti és működési szabályzatában előírható, hogy a 

macskatartás tilos. 

 

(2) Nem szabad macskát beengedni, bevinni, továbbá tartani, illetve a macska bent tartózkodását 

tűrni: 

a) élelmiszert árusító helyiségben, piac, vásárcsarnok területén, 

b) egészségügyi, szociális, kulturális intézmény területén, 

c) ügyfélforgalmat bonyolító középületben, 

d) uszodában, 

e) bekerített játszótéren, 

f) önkormányzati intézményben 
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A fenti tilalmak betartásáról – a közterületek kivételével – a fentiekben meghatározott 

intézmény, szolgáltató vezetője köteles gondoskodni. 

 

(3) Tilos többlakásos lakóház, közös használatban álló helyiségeiben és területein macskát tartani és 

etetni a tulajdonostársak beleegyezése nélkül. 

 

(4) A lakóépületekben szabadon élő macskák utáni köztisztaságért a tulajdonosi közösség felelős. 

 

(5) Az épületben elszaporodott kóbor macskák eltávolításáról az épület tulajdonosa, kezelője 

köteles gondoskodni az állatvédő szervezetek bevonásával. 

 

 

EB- ÉS MACSKATARTÁS SPECIÁLIS SZABÁLYAI 

 

10. § 
 

(1) Eb- és macskatenyészet Szentendre város közigazgatási területén a Polgármester engedélyével 

létesíthető. 

 

(2) Az eb- vagy macskatartás, amennyiben célja a jövedelemszerzés, és az állatok tudatos 

szaporításával az egyedek száma meghaladja a jelen rendeletben meghatározott darab számot, 

tenyészetnek minősül. 

 

(3) A kérelemhez mellékelni kell a közvetlenül szomszédos ingatlantulajdonosok többségének írásbeli 

hozzájárulását. A hatósági eljárás során a Polgármester beszerzi az építésügyi, a 

környezetvédelmi, a közegészségügyi, valamint az állategészségügyi hatóság írásbeli 

szakvéleményét. 

 

(4) Az engedély – kártalanítási kötelezettség nélkül – visszavonható, ha az engedélyes az érvényben 

lévő jogszabályi előírásokat és az engedélyben előírt kötelezettségeit megsérti, illetve a jogsértő 

állapotot, felhívás ellenére, 15 napon belül nem szünteti meg. 

 

(5) Állatpanzió és állatmenhely külön jogszabály előírásai alapján létesíthető. 

 

A TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEKBEN TÖRTÉNŐ KEDVTELÉSBŐL TARTOTT 

EGYÉB/DÍSZÁLLAT TARTÁSA 

 

11. § 

 

(1)     A többlakásos lakóépületekben egyéb/díszállat csak lakáson belül tarthatók és tenyészthetők, az 

állatokat külső teraszra, erkélyre, az épület közös használatú helységeibe és területeire kitenni, ott 

tartani tilos. 
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A többlakásos lakóépületek lakásaiban egyéb/dísz állatok nem zavarhatják a szomszédok nyugalmát, 

ellenkező esetben az állattartás megtiltható. 

 

A többlakásos lakóépületekben állatoknak - különös tekintettel a galambokra, egyéb kóbor állatokra - a 

lakásokhoz tartozó erkélyekre, teraszokra, az épület közös használatra szolgáló helységeibe, 

területeire történő odaszoktatása, etetése (szűk bejárattal rendelkező, zárt madáretetőben történő 

etetés kivételével) tilos. 

 

VESZÉLYES, ILLETVE VESZÉLYESNEK NYILVÁNÍTOTT ÁLLATOK TARTÁSA 

 

12.§ 

 

Veszélyes, illetve veszélyesnek nyilvánított állatot kizárólag a külön jogszabályban meghatározott 

előírások betartásával lehet tartani.  

 

 

VIII. 

 

AZ ÁLLATTARTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

AZ ÁLLATTARTÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

13. § 

 

(1) A 2. 3. és 4. számú melléklet által meghatározott övezetekben a védőtávolságok és a hatályos 

építésügyi előírások betartásával épült állattartásra szolgáló melléképületben (ól, istálló, kifutó, 

stb) a jelen rendeletben meghatározott számú állat tartható az alábbiak szerint. 

 Családi szükségletű haszonállat tartására szolgáló építmény (ól, istálló, kifutó, trágyatároló) 

elhelyezésére megállapított védőtávolságok:  

 

a) nagytestű mezőgazdasági haszonállat esetén:  

-  saját lakóépülettől   10 m 

-  szomszéd lakóépülettől  15 m 

-  ásott kúttól    15 m 

-  fúrt kúttól     5 m 

- úttól      5 m 

 

b) közepes- és kistestű mezőgazdasági haszonállat esetén, ideértve a verseny és sport célból 

tartott posta- és díszgalamb tartást is:  

-  saját lakóépülettől    10 m 

-  szomszéd lakóépülettől   10 m 

-  ásott kúttól     15 m 

-  fúrt kúttól      5 m 

- úttól       5 m 

 

c) trágya és trágyalé tároló legkisebb távolsága: 

-  saját lakóépülettől:  15 m 

-     szomszéd lakóépülettől 20 m 

-  ásott kúttól    15 m 

-  fúrt kúttól     5 m 

 

(2) A védőtávolság mérésénél a lakóépület legközelebb lévő nyílását (ajtó/ablak) kell figyelembe 

venni. 
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(3) Az állattartásra szolgáló épületek elhelyezésére megállapított védőtávolságok megtartása alól 

kérelemre eltérés engedélyezhető, az 5. § (6)-(9) bekezdésében foglaltak szerint. 

 

(4) Állattartás céljára szolgáló épület az építésügyi előírások betartásával létesíthető. 

Állattartásra szolgáló építmény az ebtartás célját szolgáló építmény kivételével a HÉSZ-ben 

definiált előkertben nem, csak a lakóépület mögött, annak takarásában építhető meg, de a 

szomszédos telekre semmiféle nyílása nem lehet az építménynek. Az állatkifutót, ha telekhatárra 

kerül elhelyezésre, a szomszédos ingatlantól bokrosítással, élő, gyorsan növekvő 

sövénykerítéssel vagy az építésügyi előírásoknak megfelelő tömör kerítéssel vagy egyéb 

megoldással el kell választani. 

 

(5) Az állattartás céljára szolgáló épület padozatát szivárgásmentes szilárd burkolattal kell ellátni (a 

ló és tehénistálló padozatát deszka-pallók lefektetésével kell megoldani), és a trágyalé 

elvezetéséről megfelelő lejtésű zárt elfolyóval kell gondoskodni. A trágyalét – vízzáró 

szigeteléssel és résmentes fedéllel ellátott – gyűjtőaknába kell bevezetni. 

 

(6) Az állattartó köteles az állatok elhelyezésére szolgáló létesítmények karbantartásáról, azok 

környékének folyamatos tisztántartásáról, naponkénti takarításáról, havonta legalább egyszeri 

fertőtlenítéséről, a rovarok és rágcsálók rendszeres irtásáról gondoskodni. A bűz áramlásának 

csökkentése érdekében az ingatlanok állattartásra használt részét bokrosítással, élő, gyorsan 

növekvő sövénykerítéssel vagy az építésügyi előírásoknak megfelelő tömör kerítéssel vagy 

egyéb megoldással el kell választani. A bűz csökkentése érdekében környezetbarát szagtalanító 

anyagot kell használni. 

 

(7) A trágyát (híg, almos) szivárgásmentes, zárt trágyagyűjtőben kell tárolni, amelynek vízzáró 

aljzatúnak kell lennie. A trágyagyűjtőt - jól záródó fedéllel - lezárva kell tartani. 

 

(8) A trágyalé- és trágyagyűjtőt szükség szerint ki kell üríteni. 

 

(9) Amennyiben a trágyát külterületen, vagy nem szabályozott területen a termőföld termőerejének 

növelésére használják, be kell tartani a következő szabályokat:  

a) a trágyát a közúttól 30 méteren belül nyitottan nem lehet ideiglenesen sem 

elhelyezni, sem tárolni, 

b) a trágyát a technológiailag lehetséges legrövidebb időn belül szét kell teríteni, 

és be kell forgatni a földbe.  

 

(10) Trágyalevet közcsatornába (csapadék- és szennyvízcsatornába), időszakos- és élővízfolyásba, 

ásott kútba bevezetni tilos. 

 

(11) Belterületen trágyát nyitottan az udvaron, kertben tárolni tilos, a trágyát a szétterítése után 

azonnal be kell forgatni a termőföldbe. 

 

(12) Az állat tartásának higiéniai előírásait a jelen rendelet 6. sz. melléklete rögzíti. 

 

IX. 

AZ ÁLLATTARTÓ KÖTELEZETTSÉGEI, AZ ÁLLATVÉDELEM 

 

14. § 
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(1) Az állattartó köteles az állat károsodásának, vagy károkozásának megelőzése, a szökés és az 

eltulajdonítás megakadályozása céljából megteremteni a megfelelő és biztonságos őrzés 

feltételeit.  

 

(2) Az állat számára biztosítani kell fajtájának, egészségügyi állapotának és természetes 

mozgás igényének figyelembe vételével, a megfelelő teret és mozgási lehetőséget. 

 

(3) A megkötve tartott, mozgásában korlátozott állat számára is biztosítani kell a zavartalan pihenés 

és a sérülésmentes mozgás lehetőségét. Az állandó kipányvázás, kikötés és korlátozás tilos. 

 

(4) Tilos az állat kínzása, bántalmazása, sanyargatása. 

 

 

(5) A szabadban tartott állatot védeni kell (tetővel, óllal) a számára kedvezőtlen időjárás (pl. nyári 

forróság, a téli hideg és a csapadék) káros hatásaitól és természetes ellenségeitől.  

 

(6) Az állat életét elfogadható ok vagy körülmény nélkül kioltani nem szabad. Elfogadható oknak, 

körülménynek minősül különösen az élelmezési cél, a prém termelése, az állományszabályozás, 

a gyógyíthatatlan betegség, sérülés, a fertőzésveszély, a kártevők irtása, a másként el nem 

hárítható támadás megakadályozása, a tudományos kutatás. 

 

(7) Állatot elhagyni tilos. Amennyiben az állat tulajdonosa nem szándékozik vagy nem képes az 

állatot tovább tartani, köteles megfelelő elhelyezéséről gondoskodni, választása szerint 

eladhatja, elajándékozhatja, átadhatja bármely állatvédő szervezetnek. 

 

(8) Az elhullott állat tetemét tilos szeméttárolóba, vízfolyásba, csatornába, közterületre kitenni. Az 

állat tulajdonosa a tetem elszállításáig köteles a tetemet jól záródó göngyölegben tartani. 

 

(9) Az elhullott állat tulajdonosa köteles az állat tetemét a gyepmesterrel elszállíttatni, és annak díját 

megfizetni. Ez alól kivételt képez a külön jogszabályban meghatározott járványügyi eset. 

 

(10) Tilos közterületen állatot legeltetni, etetni, felügyelet nélkül hagyni. 

 

 

X. 

GYEPMESTERI ELJÁRÁS SZABÁLYAI 

 

15. § 

 

(1) A gazdátlan vagy gazda nélkül kóborló ebek/macskák, a város belterületére bekóborolt vadállatok 

befogásáról, valamint közterületen elhullott állatok tetemének elszállításáról a gyepmester 

gondoskodik, a bejelentéstől számított 48 órán belül. A gyepmester lakossági bejelentésre, 

magánterületről az elhullott állatokat, térítés ellenében köteles elszállítani. 

 

(2) A befogott ebek/macskák megőrzése 14 napig a gyepmesteri telepen történik. 

 

(3) A befogott ebek/macskák állatorvosi vizsgálat után – a felmerült befogási, állatorvosi és tartási 

költségek térítése ellenében – kiválthatóak. A gyepmester tevékenységével összefüggő díjak 
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mértékét Szentendre Város és a gyepmesteri tevékenységet ellátó szolgáltató honlapján közzé kell 

tenni.  

 

(4) A befogott eb/macska életének kioltását az állatorvos, a tulajdonos, illetve a természetvédelem 

területi szerve kezdeményezheti.  

 

(5) A gyepmester, évente kétszer, az egész városra kiterjedő, meghirdetett befogási akciót szervez a 

kóbor állatok begyűjtésére. A gyepmester heti egy alkalommal a város területén köteles szemlét 

tartani és begyűjteni a közterületről az őrizet nélküli állatokat. 

XI. 

 

SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK 

 

16.§ 

                              

(1)   A méhészeti előírások be nem tartása; a közterületek tisztántartására vonatkozó állattartással 

kapcsolatos rendelkezések megszegése; az időszakos- és élővízfolyások, ásott kutak szennyezése; 

az eb kötelező veszettség elleni védőoltásának elmulasztása, az élelmiszer-elárusító üzletbe, 

közfürdő területére vagy játszótérre való bevitele vagy beengedése a külön jogszabályban 

meghatározottak szerinti jogkövetkezmények alkalmazását vonja maga után. 

 

(2) Szabálysértést követ el és 30.000.-Ft -ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 

a) olyan helyen tart állatot, ahol e rendelet tiltja, 

b) e rendeletben meghatározott darabszámot meghaladó állatot tart, 

c) csak engedéllyel tartható állatot engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérően tart, 

d) állatát nem az előírt tartási és higiéniai követelmények szerint tartja, 

e) állatáról nem gondoskodik megfelelően: éhezteti, saját vagy más állatát    bántalmazza, 

ingerli,  

f) állattartásával a szomszédos ingatlanok használóinak nyugalmát (szaggal, zajjal vagy más 

módon) jelen rendeletben foglalt előírások megsértésével zavarja, 

g) a trágya és trágyalé tárolására és elhelyezésére vonatkozó előírásokat megszegi, 

h) az elhullott állat szállításig történő tárolására, a tetem megsemmisítésére vonatkozó 

előírásokat megszegi, 

i) nem biztosítja vagy akadályozza ingatlanán az állattartás ellenőrzését, 

j) az e rendeletben előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, 

k) ebet közterületre póráz nélkül enged, tiltott helyen futtat, edz, sétáltat, bekerítetlen 

ingatlanon szabadon tart, 

l) az állat felügyeletét ellátó jogosult állatorvos véleménye alapján harapós, támadó, vagy 

kiszámíthatatlan természetű ebet közterületen szájkosár nélkül vagy úgy vezet, hogy az 

más állat vagy ember egészségét, testi épségét, életét veszélyezteti, illetve kárt okoz, 

m) állatot erkélyen, loggián, lakóépület közös használatra szolgáló helyiségeiben területein 

tart, odaszoktat, 

n) ebet e rendelet 8. § (13) bekezdésében, macskát e rendelet 9. § (2) bekezdésében felsorolt 

helyiségekbe beenged, illetve bevisz, 

o) az állat szaporulatát az elválasztást követő 8 napon belül nem távolítja el, 

p) eb- és/vagy macska tenyészetet engedély nélkül létesít, illetve fenntart, 

q) állata által a közterületen vagy közforgalmú járművön okozott szennyeződés 

eltávolításához nem tart magánál megfelelő eszközt, 

r) beteg állatát nem gyógyíttatja, ebét veszettség ellen nem oltatja be,  

s) közterületen állatot legeltet, etet, felügyelet nélkül hagy, 
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t) ebet közterületre a tulajdonost és a veszettség elleni oltást jelző azonosító biléta nélkül 

kivisz, az e rendelet 8. § (15) bekezdésében meghatározott eb biztonságos egyedi 

azonosíthatóságáról mikrochip beültetése útján nem gondoskodik. 

 

(3) Az elsőfokú szabálysértési eljárás lefolytatására Szentendre Város Jegyzője jogosult. 

 

(4) A szabálysértési eljárás a tulajdonos állattartási jogának korlátozása, illetve megszüntetésére 

irányuló egyéb hatósági intézkedés mellett is lefolytatható, ismételt szabálysértés esetén az állat 

elkobzása is elrendelhető. 

 

(5) A szabálysértés elkövetőjével szemben 3.000 – 20.000 forintig terjedő helyszíni bírság szabható 

ki. Helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő is jogosult. 

 

(6) A szabálysértési eljárás lefolytatása és a szabálysértési szankció alkalmazása nem mentesít a 

külön jogszabályban meghatározott állatvédelmi bírság kiszabása alól. 

 

XII. 

 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

 

17. § 

 

(1) A rendelet alkalmazása szempontjából: 

mezőgazdasági haszonállat: bármely állat, amelyet élelmiszer (hús, tej, tojás, méz), gyapjú, toll, bőr, vagy 

más állati eredetű termék termelésére tenyésztenek, tartanak, vagy hizlalnak, az igásállatok, valamint a 

hátasló 

kedvtelésből tartott állat: a rendszertani besorolásától függetlenül minden olyan állat, amelyet nem 

kizárólag tudományos kutatás, állati eredetű termék előállítása, igavonás, teherhordás, természetvédelem, 

géntartalék-védelem és – eb és macska kivételével – közcélú bemutatás céljából tartanak, tenyésztenek, 

forgalmaznak, továbbá az az állat, amelyet más kedvtelésből tartott állat táplálása céljából tartanak és 

szaporítanak, valamint a nem gazdasági céllal tartott haszonállat, és a vadászatra használt állat. 

állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli, illetve ha 

az eb tulajdonosa kiskorú személy, abban az esetben állattartónak a kiskorú törvényes képviselőjét kell 

tekinteni 

családi szükséglet : 

- nagytestű mezőgazdasági haszonállatok (ló, öszvér, szamár, szarvasmarha, bivaly) összesen: 2 db; 

- közepes-testű mezőgazdasági haszonállatok (sertés, juh, kecske) összesen: 2 db; 

- kistestű mezőgazdasági haszonállatok: 

» házinyúl: összesen 5 db tenyészállat és a szaporulat 5 hónapos korig, 

» prémes állat összesen: 5 db,  

» baromfi összesen: 50 db. 

kisállatfajok: 

a) baromfi: tyúk, gyöngytyúk, lúd, kacsa, pulyka és húsgalamb; 

b) házinyúl; 

c) prémes állat: nutria, csincsilla, angóranyúl, sarki és ezüstróka, nyérc és görény. 

A felsorolt kisállatfajok körének kiterjesztése külön jogszabály alapján a földművelésügyi miniszternél 

kezdeményezhető. 

őrző-védő kutya: egyéni vagy társas vállalkozásban folytatott őrző-védő tevékenység során alkalmazott 

eb, amelynek az őrző - védő feladatra történő igénybevételét az őrzött objektum felelős vezetője igazolja 

jelző kutya: a halláskárosultat segítő eb, amely tartásának indokoltságát szakorvos igazolja 



 84 

vakvezető kutya: eb, amely a kölcsönös elismerés elve alapján bármely EU- tagállamban vakvezető 

kutyának minősül 

rokkantsegítő kutya: rokkant személy segítségnyújtására speciálisan kiképzett munkakutya, amely 

rendelkezik a kiképző, illetve vizsgáztató szervezet igazolványával, valamint megkülönböztető jelzésével 

terápiás kutya: a fogyatékkal élő emberek speciális terápiájában, rehabilitációjában, illetve más, rászoruló 

emberek szintén speciális oktatásában alkalomszerű jelleggel történő segítségség nyújtásra speciálisan 

kiképzett kutya, amely rendelkezik a kiképző, illetve vizsgáztató szervezet igazolványával, valamint 

megkülönböztető jelzésével 

veszélyes állat: a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. 

(VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 1. számú mellékletében felsorolt állat 

veszélyes, veszélyesnek minősített eb: a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás 

engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997.(II.26.) Korm. rendelet által veszélyes és veszélyesnek 

minősített ebként meghatározott eb; a pitbull terrier és e fajta egyedeinek egymással való pároztatásából, 

továbbá bármely más egyeddel való keresztezéséből származó keveréke; valamint az állategészségügyi 

szakhatósági közreműködés alapján az önkormányzat jegyzője által embernek, vagy állatnak – ingerlése 

nélkül – okozott súlyos sérülés miatt veszélyesnek minősített eb, 

kutyafuttatás: az ebnek az arra kijelölt területen történő szabadon engedése 

kutyasétáltatás: az ebnek közterületen, az állattartó felelőssége mellett történő vezetése 

kutyatulajdonos: az a személy, aki a jegyző által vezetett eb nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.   

közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan terület, amely a rendeltetéséből eredően bárki 

használhat, /pl.: út járda, közpark, tér, stb./ 

lakóépület közös használatra szolgáló helyiségei: a mosókonyha, a szárítóhelyiség, a közös WC 

(árnyékszék), a gyermekkocsi-és kerékpártároló helyiség, a közös pince- és padlástér, az épületben lévő 

lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek rendeltetésszerű használatához szükséges mértékben 

lakóépület közös használatra szolgáló területei: a lift, a kapualj, a lépcsőház, a folyosó, a függőfolyosó, 

stb., az épületben lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek megközelítéséhez és 

rendeltetésszerű használatához szükséges mértékben, tovább az épülethez tartozó udvarnak, kertnek a 

lakóközösség közös használatában álló része 

lakóépület közösségi helyisége: az olyan közösségi célt szolgáló helyiség, amelyet a kezelő megállapodás 

alapján enged át a lakóközösségnek (pl. barkácsműhely, hobbiszoba) 

mikrochip: a 11784 ISO szabványnak vagy a 11785 ISO szabvány A. mellékletében foglaltaknak 

megfelelő elektronikus azonosító rendszer (transzponder), amely az állat szervezetébe helyezve az állat 

egyedi azonosítására alkalmas 

jogosult állatorvos: az a magán-állatorvosi tevékenységet végző állatorvos, aki a Magyar Állatorvosi 

Kamarától magán-állatorvosi tevékenység végzésére szóló érvényes működési engedéllyel és a területileg 

illetékes (megyei, fővárosi) állategészségügyi hatóságnak az ebek veszettség elleni védőoltásának 

végzésére vonatkozó érvényes engedélyével rendelkezik 

regisztrálás: az állat szervezetébe helyezett mikrochippel megjelölt eb adatainak az arra jogosult (pl.: 

önkormányzati vagy önkormányzat által megbízott személy, szervezet) által történő nyilvántartásába 

vétele. 

 

XIII. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

18. § 

 

(1) A rendeletben nem szabályozott, az állattartással kapcsolatos kérdésekben az egyéb jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 
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(2) A rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. Azon 

állattartók, akik a kihirdetéskor e rendelet rendelkezéseibe ütköző módon folytatnak állattartást, a 

hatályba lépés napjáig kötelesek tevékenységüket a rendelet előírásainak megfelelően 

megváltoztatni. 

 

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének az állattartásról szóló 26/2003. (V. 19.) Önk. sz. rendelete valamint az annak 

módosításáról szóló 50/2006. (XII. 15.) Önk. sz. és 41/2008. (X. 31.) Önk. sz. rendelet. 

 

Szentendre, 2010. április 8. 

 

 

  dr. Dietz Ferenc s.k.     dr. Molnár Ildikó s.k. 

 polgármester  jegyző 

 

1. sz. melléklet 

 

Tilos a mezőgazdasági haszonállatok tartása 

 

A Belvárosban: a Dunakanyar körút – Ady Endre út - Duna-korzó utca által határolt 

területen belül 

 

Nagyvárosias lakó övezetekben:  

Lakótelepek, lakóparkok, egyéb korszerű csoportos lakóépületek területén 

belül, így különösen: 

- HM Dózsa György úti lakótelep 

- Dózsa György úti társasházak 

- HM Rózsa utcai lakótelep 

- Rózsakerti lakótelep 

- Püspökmajor lakótelep (régi és új részei, társasházai is) 

- Füzesparki lakótelep 

- Lászlótelep többszintes épületei 

- Vasvári lakótelep 

- Nap utcai lakótelep 

- Stéger közi lakótelep 

- Bükkös lakópark 

- minden sorházas, láncházas, társasházas területen,  

- minden lakópark területén 

 

A HÉSZ szerinti üdülőterületi övezetbe sorolt területen 

 
A HÉSZ szerint belterületi erdőterületbe sorolt területen 

 
Papp-szigeten 

 
Az Őrtorony utca – Vasúti villasor – Dunakanyar krt. által határolt területen 

 
Szentendrei belterületi 25/2, 3, 4 és 5 hrsz. területen (Postás strand és az ahhoz közvetlenül 

csatlakozó területek) 
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A 11. főút Leányfalu felé eső belterületi határa – Ady Endre út – Dunakorzó – Postás strand 

és a Duna közötti területek 

 
Boldogtanya lakóövezeti besorolású területei 

 
Sztaravoda patak melletti, valamint a Cseresznyés út és Sztelin patak közötti Gipe-1 

besorolású területek 
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2. sz. melléklet 

 

 

Nagytestű mezőgazdasági haszonállatok tartására engedélyezett terület belterületen 

 

 

 

- Bükkös patak az Eötvös utcától a belterületi határig – Eötvös u. – Szentlászlói út – Templom utca – 

Vasvári utca – Fürj utca – Sztaravodai út a belterületi határig (a fentiek által határolt terület) 

 

  

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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3. sz. melléklet 

 

 

Közepes testű mezőgazdasági haszonállatok tartására engedélyezett terület belterületen 

 

 Bükkös patak az Eötvös utcától a belterületi határig – Eötvös u. – Szentlászlói út – Templom utca – 

Vasvári utca – Fürj utca – Sztaravodai út a belterületi határig (a fentiek által határolt terület) 

 

 Bükkös patak a város belterületi határáig – Jobbágy utca – Damjanich utca – Radnóti út – alsó 

Pomázi út a belterületi határig (a fentiek által határolt terület) 

 

 A Vasúti villasorhoz, Dunakanyar körúthoz, Postás strand melletti lakóházak déli telekhatárához 

csatlakozó teljes déli lakóterület a város belterületének déli határáig 

 

 Dunakanyar körút – Római Sánc út – Pomázi út nyugati belterületi határa – Vasúti villasor – 

Őrtorony utca határral, 

 

 Bolygó u. – Sztaravodai u. – Dunakanyar krt. – Sztaravoda-patak,  

 

 Lke-SP3 terület: az üdülő terület alatti rész a Határ u. – Ady E. u. - Egres u. - Sztaravoda-patak É-i 

oldala, valamint 9339/1-5 hrsz-ú ingatlanok 
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4. számú melléklet 

 

 

Kistestű mezőgazdasági haszonállatok tartására engedélyezett terület belterületen 

 

 

 Bükkös patak az Eötvös utcától a belterületi határig – Eötvös u. – Szentlászlói út – 

Templom utca – Vasvári utca – Fürj utca – Sztaravodai út a belterületi határig (a fentiek által 

határolt terület) 

 

 Bükkös patak a város belterületi határáig – Jobbágy utca – Damjanich utca – Radnóti út 

– alsó Pomázi út a belterületi határig (a fentiek által határolt terület) 

 

 A Vasúti villasorhoz, Dunakanyar körúthoz, Postás strand melletti lakóházak déli 

telekhatárához csatlakozó teljes déli lakóterület a város belterületének déli határáig 

 

 Dunakanyar körút – Római Sánc út – Pomázi út nyugati belterületi határa – Vasúti 

villasor – Őrtorony utca határral, 

 

 Bolygó u. – Sztaravodai u. – Dunakanyar krt. – Sztaravoda-patak,  

 

 Lke-SP3 terület: az üdülő terület alatti rész a Határ u. – Ady E. u. - Egres u. - 

Sztaravoda-patak É-i oldala, valamint 9339/1-5 hrsz-ú ingatlanok 

 

 Sztaravodai út – Fürj utca – Templom utca – Eötvös utca – Jobbágy utca – Damjanich 

utca – Kálvária út – Pipacs utca által határolt terület 

 

 Pomázi út – Római sánc utca – Dunakanyar krt. által határolt terület 
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5.sz melléklet 

 

Kijelölt kutyafuttató helyek 

 

- Radnóti Miklós utca – Pomázi út – Hamvas Béla utca – Széchenyi tér által körülhatárolt 

terület elkerített része 

- Sziget utca végén kijelölt terület
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6. sz. melléklet 

 

Útmutató 

 

az állattartás higiéniájához  belterületen, külterületen, valamint a nem szabályozott 

területen 

 

                                                 

 

1. Az állatok tartására szolgáló gazdasági udvart a lakóház környékétől elkerítve, tisztán kell 

tartani. 

 

2. Az állattartáshoz szükséges istállót, aklot, ketrecet, ólat, stb., rendszeresen, naponta 

egyszer, de szükség esetén többször kell takarítani. 

 

3. Az állati trágyát naponta, az ingatlanon létesített, szivárgásmenetes trágyatárolóba kell 

elhelyezni és legalább havonta, rendszeresen üríteni. 

 

4. A trágyatárolóba szállításig a trágyát fedett tartályban kell tartani. A trágyát folyamatos 

keverni kell szuperfoszfáttal (5 dkg/négyzetméter). 

 

5. Saját és a szomszéd lakóháza felől a bűzt élő sövénnyel, sűrű falombbal, gyorsan növő 

futónövényekből létesített lugassal, stb., kell elszigetelni. 

 

6. A rovarok elszaporodását napi rendszeres takarítással, kéthetente rovarirtó szerek 

használatával kell megakadályozni. 

 

7. A rágcsálók irtásáról szükség szerint kell gondoskodni kell. 
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7. sz. melléklet 

 

A jelen rendelet hatálya alá nem tartozó állatok tartására vonatkozó, jelen rendeletben 

hivatkozott, valamint az állatok tartásával kapcsolatos egyéb jogszabályok jegyzéke 

 

- 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 

- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

- 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 

- 1995. évi XCIV. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi 

tevékenység gyakorlásáról 

- 1995. évi XCI. törvény az állategészségügyről 

- 1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésről 

- 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 

- 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése 

engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól 

- 334/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az állatvédelmi hatóság kijelöléséről 

- 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével 

kapcsolatos részletes szabályokról 

- 245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok 

védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről 

- 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról 

- 243/1998. (XII.31.) Korm. rendelet az állatkísérletek végzéséről 

- 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási 

és Azonosítási Rendszeréről 

- 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről 

- 31/2009. (III.27.) FVM rendelet a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól 

- 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól 

- 127/2008. (IX.29.) FVM rendelet a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó 

termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló 

egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről 

- 113/2008. (VIII.30.) FVM rendelet az állatbetegségek bejelentésének rendjéről 

- 93/2008. (VII.24.) FVM rendelet a védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának 

rendjéről 

- 88/2008. (VII.18.) FVM rendelet az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek 

közbeni védelmére vonatkozó 1/2005/EK rendelet végrehajtásáról 

- 37/2008. (III. 27.) FVM rendelet az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi 

oklevelek elismeréséről 

- 121/2007. X.18.) FVM rendelet a baromfikeltető állomások üzemeltetésének 

engedélyezéséről és működésüknek rendjéről 

- 4/2007. (I.18.) FVM-KvVM együttes rendelet a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és 

a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról 

- 61/2006. (VIII. 22.) FVM rendelet a kerületi állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző 

hivatalok illetékességi területéről 

- 66/2006. (IX.15.) az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszer-higiéniai 

szabályokról 

- 123/2005. (XII.27.) FVM rendelet a tenyésztő szervezeti és fajtaelismerés rendjéről 

- 106/2005. (XI.14.) FVM rendelet harmadik országból származó élő patás állatok 

behozatalának és átszállításának szabályairól 

- 162/2004. (XI. 6.) FVM rendelet az állatorvosi bizonyítványminták közzétételi rendjéről 
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- 147/2004. (X. 1.) FVM rendelet a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú 

mozgásának állat-egészségügyi szabályairól  

- 128/2004. (VIII. 19.) FVM rendelet az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak 

kiállításáról  

- 114/2004. (VII. 9.) FVM rendelet az Európai Bizottság szakértői által az állategészségügy 

területén végrehajtott helyszíni ellenőrzések szabályairól  

- 79/2004. (V.4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól 

- 54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli 

kereskedelmével kapcsolatos állat-egészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről 

- 53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet a harmadik országokból az Európai Unió területére 

behozni kívánt termékek állat-egészségügyi ellenőrzéséről 

- 52/2004. (IV. 24.) FVM rendelet az állati eredetű termékek Európai Unión belüli 

kereskedelmének állat-egészségügyi ellenőrzéséről  

- 24/2004. (III. 2.) FVM rendelet az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagok és a 

béta-agonisták állattenyésztésben történő felhasználásának tilalmáról 

- 116/2003. (XI.18.) FVM rendelet a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és 

Azonosítási Rendszeréről 

- 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet az afrikai sertéspestis elleni védekezésről 

- 74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet a tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének 

szabályairól  

- 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal 

készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól 

- 70/2003. (VI 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes 

betegségeinek megelőzéséről ás leküzdéséről  

- 7/2003. (II. 4.) FVM rendelet a ló fertőző arteritise elleni védekezésről 

- 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint 

Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről 

- 65/2002.(VIII. 9.) FVM rendelet a gümőkór elleni védekezésről 

- 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag 

felhasználásának, valamint behozatalának ás kivitelének állat-egészségügyi feltételeiről 

- 21/2002. (III. 20.) FVM rendelet a szarvasmarhák enzootikus leukózisától való mentesítés 

szabályairól  

- 3/2001. (II.23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet az állatkert és az állatotthon 

létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól 

- 29/2000. (VI. 9) FVM rendelet az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és 

Azonosítási Rendszeréről  

- 46/1999. (V. 19.) FVM rendelet egyes állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról 

- 36/1999. (IV.2.) FVM-KöM-GM együttes rendelet a kísérleti állatok tenyésztésének 

(szaporításának), tartásának, szállításának és forgalomba hozatalának szabályairól 

- 32/1999. (III.31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi 

szabályairól 

- 10/1999. (I. 27.) FVM rendelet az Állatvédelmi Tanácsadó Testületről 

- 9/1999. (I.27.) FVM rendelet a vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi 

szabályairól 

- 8/1999. (VIII.13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet a veszélyes állatokról és 

tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól 

- 64/1998. (XII.31.) FVM rendelet a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól 

- 41/1997. (V.28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról 
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- 15/1997. (III.5.) FM rendelet az ebek veszélyessé minősítésével összefüggő szakhatósági 

eljárásról és az ebek egyedi azonosításának díjáról 

- 21/1996. (VII.9.) FM rendelet a marhalevél kiváltásáról ás kezeléséről 

- 42/1994.(VI.28.) FM rendelet a méhanyanevelő telep üzemeltetésének engedélyezéséről, 

valamint a méhanya és szaporítóanyag előállításáról, felhasználásáról 

- 41/1994.(VL 28.) FM rendelet a halkeltető állomás üzemeltetésének engedélyezéséről és 

működésének szabályozásáról  

- 38/1994. (VI. 28.) FM rendelet az állattenyésztésről szóló törvény hatálya alá tartozó 

kisállatfajok körének meghatározásáról  

- 32/1994. (VI. 28.) FM rendelet a tenyészállatok teljesítményvizsgálatáról  és tenyészérték-

becsléséről 

- 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet a méhészetről 

 

 

 

 

4.  Előterjesztés a város címerének és zászlójának alapításáról, valamint a jelképek 

és a „Szentendre” név használatának rendjéről szóló 41/2007. (IX.20.) Önk. sz. 

rendelet módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szegő András képviselő úr javaslata, hogy az adó- és egyéb 

tartozás alapfeltétel legyen, ne pedig plusz pont.  Kérdése, hogy befogadható-e a javaslat? 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: beépíthető, tehát ezt a címet csak azok használhatják, akiknek 

semmilyen köztartozásuk nincs.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ha fennáll tartozás, akkor megvonhatjuk a névhasználatot. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1909   Száma: 10.04.08/4/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 19:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 
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Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Kun Csaba alpolgármester Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2010. (IV.10.) Önk. sz. rendelete 

 

a város címerének és zászlójának alapításáról, valamint a jelképek és a „Szentendre” 

név használatának rendjéről szóló 41/2007. (IX. 20.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a 16. § (1) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Szentendre Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX. 10.) Önk. sz. rendelet 2. § (4) 

bekezdés figyelembevételével  a város címerének és zászlójának alapításáról, valamint a 

jelképek és a „Szentendre” név használatának rendjéről  szóló 41/2007. (XI.20.) Önk. sz. 

rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja. 

 

1. § 

 

A R. kiegészül egy új 3. sz. melléklettel: 

 

Névfelvétel és/vagy névhasználat engedélyezéséért fizetendő engedélyezési díj 

megállapítása: 

 

A gazdasági-, társadalmi-, tudományos, egészségügyi-, kulturális-, oktatási, vagy egyéb 

szervezetek, intézmények, más jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági- 
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vagy egyéb társaságok, egyéni cégek valamint természetes személyek által benyújtott 

névhasználat kérelem esetén a névfelvétel és/vagy használat engedélyezéséért fizetendő 

engedélyezési díj megállapításánál alkalmazandó szempont- és pontrendszer: 

 

o a kérelmező által foglalkoztatott szentendrei lakosok aránya: 80 % 30 pont, 70 % 20 

pont, 60 % 10 pont, 50 % 5 pont; 

o városi rendezvények rendezésében, előkészítésében való részvétel, annak segítése: 

maximum 20 pont; 

o a kérelmező által folytatott közösségi tevékenység: maximum 10 pont 

o a kérelmező mióta folytatja tevékenységét Szentendrén: 0-2 éve: 5 pont; 2-5 év: 10 

pont; több mint 5 éve: 20 pont 

 

A pontozáshoz szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat a gazdasági-, társadalmi-, 

tudományos, egészségügyi-, kulturális-, oktatási, vagy egyéb szervezetek, intézmények, más 

jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági- vagy egyéb társaságok, egyéni 

cégek valamint természetes személyek által benyújtott névhasználati kérelemnek 

tartalmaznia kell. 

 

2. § 

 

A R. 4. § kiegészül egy új (4) bekezdéssel: 

Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok a város címerét az 

általuk kiadott szórólapokon, plakátokon, egyéb termékeken térítésmentesen, engedéllyel 

használhatják. 

 

        3. § 

 

(1) A R. 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

Társadalmi-, tudományos, egészségügyi-, kulturális-, oktatási, vagy egyéb szervezetek, 

intézmények, egyéb társaságok, valamint természetes személyek elnevezésükhöz, 

tevékenységük gyakorlásához, fesztiválok, és más rendezvények elnevezéséhez, illetve 

embléma, jelvény, kiadvány vagy dísz, ajándék és más használati tárgyak, egyéb termékek 

készítéséhez és forgalmazásához a „Szentendre” kifejezést, annak toldalékos vagy bármely 

más kötőjeles és egyéb írásmódú megjelölését engedéllyel vehetik fel, illetve használhatják. 

 

(2) A R. 9. §-a kiegészül egy új (2) bekezdéssel: 

A jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági- vagy egyéb társaságok, egyéni 

cégek, elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához a „Szentendrei” kifejezést, 

fesztiválok, és más rendezvények elnevezéséhez, illetve embléma, jelvény, kiadvány vagy 

dísz, ajándék és más használati tárgyak, egyéb termékek készítéséhez és forgalmazásához a 

„Szentendre” kifejezést, annak toldalékos   vagy bármely más kötőjeles  és egyéb írásmódú   

megjelölését engedéllyel vehetik fel, illetve használhatják. 

 

(3) A R. 9. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott név felvétele és használata csak azok számára 

engedélyezhető, akiknek székhelye (telephelye) Szentendre területén van, és 

tevékenységüket ténylegesen Szentendrén folytatják, nincs adó- és egyéb tartozásuk,1 

valamint természetes személyek esetében Szentendrén állandó lakóhellyel rendelkeznek. 

                                                 
1 Módosította a 13/2010.  (IV.10.) Önk. sz. rendelet. Hatályos: 2010. április 10-től. 
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(4) A R. régi (2) bekezdésének számozása (3) bekezdésre, (3) bekezdése (4) bekezdésre, stb. 

változik. 

 

(5) A R. 9. §-a kiegészül egy új (9) bekezdéssel: 

Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok a „Szentendre” nevet, 

annak toldalékos vagy bármely más kötőjeles és egyéb írásmódú megjelölését névhasználati 

díj fizetése nélkül vehetik fel, illetve használhatják. 

 

 

4.§ 

 

(1) E rendelet 2010. április 10. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekre is alkalmazni kell. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Szentendre, 2010. április 8. 

 

dr. Dietz Ferenc    dr. Molnár Ildikó 

  polgármester                jegyző 

 

 

 

 

5.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló többször módosított 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a kiegészítés alapján a TDM átkerül a 

Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottsághoz, tehát a beszámolókat ők fogadják el.  

 

Radványi G. Levente képviselő: nem javasolja ezt a megoldást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: melyik bizottsághoz javasolja? 

 

Radványi G. Levente képviselő: javasolja, hogy testület elé kerüljön. 

 

 

Fülöp Zsolt képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 13 fő.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kiegészíti, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleménye 

mellett kerüljön a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottsághoz.  

Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy testület elé kerüljön az anyag: 
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Szavazás eredménye 

 

#: 1910   Száma: 10.04.08/5/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 19:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 53.85 38.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 6 46.15 33.33 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Trenka István Igen - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Kun Csaba alpolgármester Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

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

Szavazásra bocsátja az általa tett javaslatot:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1911   Száma: 10.04.08/5/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 19:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 



 99 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 76.92 55.55 

Nem 3 23.08 16.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Radványi G. Levente Nem - 

Trenka István Nem - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Kun Csaba alpolgármester Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

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

bocsátja a rendelet elfogadását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1912   Száma: 10.04.08/6/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 19:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 76.93 55.55 

Nem 2 15.38 11.11 

Tartózkodik 1 7.69 5.56 
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Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Nem - 

Trenka István Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Kun Csaba alpolgármester Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2010. (IV.16.) Önk. sz. rendelete 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról 

szóló, többször módosított 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendeletének módosításáról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, valamint a 18. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendeletét (a 

továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § 

 

Az SZMSZ 2/e sz. melléklet a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság átruházott 

hatásköreinek felsorolása kiegészül a következő 22. ponttal: 
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„22. Dönt a szociális és gyermekvédelmi intézmények beszámolójának jóváhagyásáról és a 

szakmai munka értékeléséről.”  

 

2. § 

Az SZMSZ 2/f sz. melléklet a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság 

átruházott hatásköreinek felsorolása kiegészül a következő 20. és 21. ponttal: 

(1) „20. A közterület használat rendjének szabályozásáról szóló, módosított 13/2005. (IV. 15.) 

Önk. sz. rendelet 2.§ (2) bekezdésében meghatározott, közterület-használat feltételeitől eltérő 

szabályozást igénylő ügyekben lefolytatja az 1. fokú eljárást. A Bizottság ezen hatásköre 

gyakorlása során a közterület-használat feltételeit a hivatkozott rendeletben foglaltaktól 

eltérően is megállapíthatja.” 

(2) „21. Hozzájárulását adja a Fő térre megállító tábla kihelyezéséhez.” 

 

3.§ 

Az SZMSZ 3. sz. melléklet, a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök 

listája az alábbi 12. ponttal egészül ki: 

„12. Megadja a tulajdonosi hozzájárulást az Önkormányzat költségvetési szervei, többségi 

vagy 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság kizárólag az ingatlan értékét növelő 

pályázaton való indulása esetén.” 

 

4.§ 

Az SZMSZ 2/c sz. melléklet a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság átruházott 

hatásköreinek felsorolása kiegészül a következő 21. ponttal: 

„21. Elfogadja a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. beszámolóit.” 

 

5.§ 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

 

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2010. április 8. 

 

 dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó  

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

6.  Előterjesztés a „Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezetek 

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

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Kft taggyűlése Panyi Zsoltot javasolta ügyvezetőnek, akit a 

Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság meghallgatott. Megadja a szót. 
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Trenka István Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság képviseletében: kérdése, hogy a 

munkaviszony feltételeiről szóló rendelkezés megfelel-e a munka törvénykönyvben 

meghatározottak szerintük? Kérik, hogy munkajogász vizsgálja meg a szerződést.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: megvizsgálták és egyeztettek jogi képviselővel, aki azt javasolta, 

hogy a bontófeltétel szó helyett használják a „kikötéssel” kifejezést. Javasolták továbbá, hogy 

az ügyvezető megbízása az  értesítő levél megérkezése hónapjának utolsó napjával szűnjön 

meg.  

 

Trenka István képviselő: kérdezi, hogy a munkajogász nem ugyanaz a személy volt, aki a 

Kriaszter-ügyben képviselte a Hivatalt? 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: nem. 

 

Radványi G. Levente képviselő: javasolja, hogy a határozati javaslatot úgy módosítsák, hogy 

az ügyvezető megbízatása a végelszámolás befejezésével szűnjön meg.  

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért a módosítással. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1913   Száma: 10.04.08/6/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 19:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 61.11 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   38.89 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 
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Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Kun Csaba alpolgármester Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Szegő András Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

131/2010. (IV. 08.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. elfogadja a taggyűlés azon döntését, miszerint 2010. április 01. napjától a Szentendre 

és térsége TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői feladatait 

Panyi Zsolt (an.: Hernádi Anna; szül.: Bp., 1968.10.02.; lakcím: 2000 Szentendre, Nap 

utca 52.) látja el, az alábbiak szerint: 

 

„Az ügyvezető megbízatása határozatlan időre szól 30 napos felmondási idővel, 

azonban a megbízási szerződése azzal a kikötéssel köttetik meg, hogy amennyiben a 

kft. a TDM pályázaton nem nyer támogatást, abban az esetben az ügyvezető 

megbízatása a végelszámolás befejezésével megszűnik. Ebben az esetben az 

ügyvezető semmilyen követeléssel nem élhet a kft., illetőleg a tagok irányába.” 

 

2. a Kft. fentiek szerint módosított egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, 

 

3. felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges egyéb nyilatkozatok 

megtételére.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

7.  Előterjesztés Szentendrei Sportcélú Kft-ről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

Horváth Győző Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke: véleménye szerint aki 

eddig megkérdőjelezte a Sportcélú Kft működését, a beruházás után azt fogja mondani, hogy 

szükség van rá, ugyanis olyan koordináló szerepe van, amely a későbbiekben egy folyamatos 
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bevételt hozhat a város számára. Elképzelhetőnek tartja, hogy a következő ciklusban még egy 

sportcsarnok megépítése is valóra válik.  

 

Magyar Judit Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: a bizottság a szerződés 1. pontját nem 

fogadta el, ebből kifolyólag a 2. pontot sem. Az sem derül ki, hogy a Felügyelő Bizottságba 

kit delegál az Önkormányzat. Kifogásolja, hogy a szerződés több pontja foglalkozik azzal, 

hogy mi történik, ha a Kft. nem fizet – szerinte nem az a cél, hogy ne fizessen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a Jogtanácsost, adjon választ az észrevételekre. Kéri 

Elnök Asszonyt, ismételje meg a kérdéseket.  

 

Magyar Judit képviselő: a szerződés 2. oldalán szereplő bekezdést kifogásolja, amely azt 

taglalja, hogy mi történik, ha a Kft. nem tud fizetni.  

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos: az Önkormányzat ügyvédjének a javaslatára van így 

megfogalmazva, mert ő jegyzi ellen a szerződést, de egy okiratot szerkesztő ügyvédnek 

mindkét fél érdekeit figyelembe kell hogy vegye.  

 

Magyar Judit képviselő: a 3. oldalon a 12. pontban szereplő zárójeles észrevétel miatt 

gondolja, hogy a szerződés még nem végleges. Az sem világos, hogy a másik fél mit mond a 

szerződésre.  

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos: a másik fél elfogadta a Ptk. szerinti kamatot, egyeztetett az 

ügyvédnővel is.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a zárójeles megjegyzés törlését.  

 

Trenka István Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság képviseletében: megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolták az előterjesztést azzal a módosítással, hogy a törvénye feltételeknek 

megfelelően a Felügyelő Bizottság két tagját – nevesítve – bele kellene írni a határozati 

javaslatba.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kiosztásra kerültek a nevek: Sólyom András és Szénási Zsolt 

és mindkettőnek van elfogadó-nyilatkozata.  

 

Kun Csaba alpolgármester: a határozati javaslat 3. pontját javasolja kiegészíteni az alábbiak 

szerint: „…elfogadja a Szentendrei Sportcélú Kft. 2010. évi üzleti tervét és az ügyvezető 

2010. évi prémium feladatára vonatkozó kiírást a határozat melléklete szerinti tartalommal”. 

A kölcsönszerződésben a pontos adat 19 MFt, az üzleti tervben helyesen szerepel. Kéri, hogy 

a Kft Ügyvezetője nyilatkozzon, hogy a másik fél is elfogadja-e a szerződést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a Kft. Ügyvezetőjének.  

 

Boros Iván ügyvezető: tárgyalt a másik fél ügyvédjével, és elfogadhatónak tartják.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a módosításokat befogadta. Egyéb kérdés, észrevétel nem 

lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

 



 105 

Szavazás eredménye 

 

#: 1914   Száma: 10.04.08/7/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 19:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

132/2010. (IV. 08.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendrei Sportcélú Kft-vel 

kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza 
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1. elfogadja az izbégi sporttelepen műfüves labdarúgó pálya létesítésének 

finanszírozására kötendő jelzálog alapú kölcsönszerződést a határozat melléklete 

szerinti tartalommal; 

2. felkéri a Polgármestert és a Szentendrei Sportcélú Kft. Ügyvezetőjét a szerződés 

aláírására; 

3. elfogadja a Szentendrei Sportcélú Kft. 2010. évi üzleti tervét és az ügyvezető 2010. 

évi prémium feladatára vonatkozó kiírást a határozat melléklete szerinti tartalommal; 

4. a cég felügyelő bizottságának két tagját Eöry Botondot és Krasznai Jánost visszahívja 

és új felügyelő bizottsági tagként határozatlan időtartamra Sólyom Andrást (an: 

Hercog Ildikó, lakik: 2000, Szentendre, József Attila u. 7.) és Szénási Zsoltot (an: 

Gillich Márta lakik: 2000, Szentendre, Széchenyi tér 26.) választja 2010. április 9-i 

hatállyal; 

5. Boros Ivánt (anyja neve: Apáthy Mária, lakik: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 177.) 

2010. május 19-től határozatlan időtartamra választja meg a cég ügyvezetőjének 

három hónapos rendes felmondással, az Ügyvezető havi bére a mindenkori teljes 

munkaidős minimálbér; 

6. felkéri az Ügyvezetőt a változások cégbírósági átvezetésének kezdeményezésére és az 

érintettek tájékoztatására. 

 

Felelős:  Polgármester, Sportcélú Kft. Ügyvezetője  

Határidő: azonnal 

 

 
Jelzálog alapú kölcsönszerződés 

 
amely létrejött egyrészről a 
A Cg.13-09-108033 cégjegyzékszámú  
AT INGATLAN Beruházó és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság  
Cím: 2092 Budakeszi, Villám u 7. 
Adószám: 10851168-2-13. 
Képviseli: Aszódy Tamás ügyvezető 
mint kölcsönadó 
másrészről 
Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. 
Cím: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 
cégjegyzékszám: 13-09-123029 
képviseli: Boros Iván ügyvezető 
adószám: 14466881-2-13 
mint kölcsönvevő 
harmadrészről Szentendre Város Önkormányzat 
2000 Szentendre, Városház tér 3. 
Képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester 
mint zálogkötelezett 
- között az alábbi helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 
 
1. Kölcsönadó a szentendrei Izbégi Sporttelepen, azon belül a szentendrei 8505 hrsz-ú 

ingatlanon megvalósuló 20*40 m-es műfüves labdarúgópálya létesítése céljából 
19 000 000 Ft összegű HUF kölcsönt nyújt Kölcsönvevő részére az alábbi feltételekkel. 

2. A kölcsön futamideje 2010. május 3-tól 2017. év augusztus 31-ig tart. 
3. A kölcsönt 2010. május 3-ig kell Kölcsönadónak teljes összegben átutalni Kölcsönvevő 

számlájára. 
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4. Kölcsönvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsönösszeget az 1. pont szerinti cél 
megvalósítására használja fel a kölcsön folyósításától a lehető legrövidebb időn belül, 
előre láthatóan a kölcsön átutalásától számított 30 napon belül. Kölcsönvevő a beruházást 
kizárólag a kölcsönösszegből finanszírozza. A pálya létesítése Szentendre Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 07-698-2010 számú igazolása alapján hatósági 
engedély és bejelentés nélkül megvalósítható.  

5. A kölcsön kamata: a havi Bubor+2%. Az adott hónap első napján érvényes havi Bubor 
értéke irányadó az adott hónapra. Kamatperiódus: egy naptári hónap, azzal, hogy a 
futamidő kezdő hónapja töredék hónap a hónap utolsó napjáig. 

6. Törlesztés: négy hónapos türelmi időt követően a törlesztés 2010. szeptemberétől a 
futamidő utolsó hónapjáig havonta, az adott hónap utolsó munka napjáig történik 
átutalással oly módon, hogy a tőke a futamidő alatt összesen 80 db egyenlő részletben 
kerül törlesztésre, míg kamat az 5. pont szerint az adott hónapban még vissza nem fizetett 
tőke vonatkozásában kerül felszámításra. 

7. A kölcsön visszafizetésének biztosítékául jelzálog kötelezett és kölcsönvevő jelen 
szerződés mellékleteként kezelt hozzájáruló nyilatkozatukkal feltétlenül és 
visszavonhatatlanul hozzájárulnak ahhoz, hogy a szentendrei 8505 hrsz-ú ingatlanra 
19 000 000 Ft és járulékai erejéig az 1. zálogjogi ranghelyen jelzálogjog és azt biztosító 
elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre 
Kölcsönadó, mint jelzálog jogosult javára. A hozzájáruló nyilatkozatot a jelen szerződést 
szerkesztő ügyvéd letétként őrzi. A letétkezelő ügyvéd a nyilatkozatot a földhivatalba 
akkor nyújtja be a jelzálogjog bejegyzése céljából, amennyiben kölcsönadó eredeti 
számlavezetői okirattal vagy kölcsönvevő nyilatkozatával igazolja a kölcsönösszeg 
átutalását kölcsönvevő számlájára. A földhivatal felé a jelzálogjog bejegyzési kérelem 
benyújtása a kölcsönösszeg átutalásának igazolását követő 5 munkanapon belül történik 
meg. Amennyiben a kölcsönösszeg 2010. június 1-ig igazoltan nem kerül átutalásra, úgy a 
letétkezelő ügyvéd a hozzájáruló nyilatkozatot kölcsönvevő részére szolgáltatja ki és a 
kölcsönvevő a jelen szerződéstől elállhat. 

 
A zálogjog időtartama: jelen szerződés aláírásának napjától a Kölcsönvevőnek jelen 
szerződésből eredő kölcsön visszafizetési kötelezettségének teljesítéséig áll fenn. 
 
A kölcsönadó kielégítési joga akkor nyílik meg, amikor a kölcsönszerződést a kölcsönadó annak 
lejárta előtt szerződésszerűen felmondja. 

A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a zálogtárgyat a kölcsönvevő rendeltetésszerűen 
jogosult használni, köteles azonban az állagát és értékét gondosan megőrizni, az állagmegóvás 
keretében karbantartási kötelezettségeket teljesíteni. 
 
A felek megállapodnak abban, hogy kölcsönadó kielégítési jogának megnyíltát követően a Ptk. 
257. § (1) bek. alapján – a kielégítési jog megnyíltától számított 6 (hat) hónapon belül bírósági 
végrehajtás mellőzésével úgy is gyakorolhatja, hogy 80 000 000 Ft minimál eladási áron, amely 
ár évente növekszik az infláció +2% összeggel a szerződés kötést követő 5 évig, majd azt 
követően az eladási minimál árat két – egyiket a kölcsönadó, másikat a kölcsönvevő jelöli ki – 
igazságügyi szakértő által megállapított együttes szakértői vélemény alapján megállapított 
forgalmi érték alapján kerül meghatározásra minimál eladási ár, amely legalacsonyabb 
értékesítési áron kerülhet a zálogtárgyat közösen értékesítésre a kölcsönadó kielégítési jogának 
megnyíltától számított 365 napon belül (törvényi előírás).  
Az értékesítésből beszedett vételár a még fennálló kölcsöntartozás és járulékai erejéig a 
kölcsönadót illeti meg azzal, hogy az ezt meghaladó vételárrészt köteles a zálogkötelezett 
részére elszámolni és átutalni. 
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A felek tudomásul veszik, hogy ha jelen szerződésben meghatározott határidő alatt, illetve 
feltételek mellett a zálogtárgyat nem sikerült értékesíteniük, a közös értékesítésre irányuló 
megállapodás a zálogjog megszűnése nélkül hatályát veszti. 
 
A kölcsönadó zálogjoga a kölcsön és járulékai megfizetésével, szűnik meg.  
A zálogtárgy értékesítésének bevétele a jogosultat illeti meg, de köteles a kötelezettel elszámolni, 
és a követelését, annak járulékait meghaladó bevételt kiadni 
 
Az értékesítésből beszedett teljes vételár a Kölcsönadót illeti meg a kölcsöntartozás fejében 
azzal, hogy amennyiben a teljes tőketartozása a Kölcsönvevőnek az eladás időpontjában még 
fennáll, úgy a Kölcsönadónak minimál vagy azt meghaladó vételáron történő eladással a 
Kölcsönvevő teljes tartozása megszűnik  

 
8. Kölcsönvevő díjmentesen jogosult előteljesítésre kölcsönadó hozzájárulása nélkül, 

kölcsönadó előzetes tájékoztatása mellett. 
9. Kölcsönadó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a jelen kölcsönügylet 

gazdasági tevékenységében egyedi jogügylet, vagyis kölcsönadó kölcsönnyújtással 
üzletszerűen nem foglalkozik.          

10. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződést azonos tartalommal közjegyzői 
okiratba is foglalják  

11. A jelen szerződéssel szabályozott ügylettel kapcsolatosan a közjegyzői, az ügyvédi és a 
hatósági díjak kölcsönvevőt terhelik, a banki költségeket mindkét fél maga viseli. 

12. Kölcsönvevő fizetési késedelme esetén Kölcsönadó az 1959. évi IV. törvény 301. § 
szerinti kamatra jogosult a késedelembe esés napjától a megfizetés napjáig Kölcsönvevő 
egy)hónapot meghaladó fizetési késedelme esetén Kölcsönadó a szerződést azonnali 
hatállyal felmondhatja, amennyiben póthatáridő tűzése mellett az eredménytelenül telik el, 
ebben az esetben a még vissza nem fizetett kölcsönösszeg visszafizetése egy összegben 
esedékessé válik a felmondás Kölcsönvevő általi kézhezvételének napjától számított 30. 
napon.  

13. Felek a jelen szerződés szerkesztésével és ellenjegyzésével, valamint a jelzálog bejegyzéssel 
kapcsolatos ügyintézéssel dr. Túri Edit ügyvédet (1137 Budapest, Ditrói Mór u. 3. II/7.) 
bízzák meg.  
Eljáró ügyvéd tájékoztatja a feleket arról, hogy külön ügyvédi tényvázlatot nem készít, a 
felek tudomásul veszik, hogy jelen okirat egyben ügyvédi tényvázlatként is szolgál. 

14. Jelen szerződés nyilvános. 
15. Jelen szerződés mellékletei: 

 A megépítendő pálya építés kivitelezési műszaki dokumentációja 

 a zálogfedezetként szereplő szentendrei 8505 hrsz-ú ingatlan hiteles tulajdoni lap-szemle 
másolata 

 a Kölcsönadó és Kölcsönvevő cégkivonata és képviselőjének aláírási címpéldánya, 
továbbá a zálogkötelezett képviselőinek aláírási címpéldánya. 

16. Jelen szerződést a felek elolvasták, közösen egybehangzóan értelmezték és mint 
akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt írták alá. 

 
Szentendre, 2010. április … 
 

dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó Aszódy Tamás Boros Iván 

polgármester jegyző ügyvezető ügyvezető 

Szentendre Város Önkormányzat 
Zálogkötelezett 

AT Ingatlan Kft. Szentendrei Sportcélú 
Kft. 

 



 109 

        
Záradék: Alulírott dr. Túri Edit ügyvéd nyilatkozom, hogy jelen Jelzálog alapú kölcsönszerződésben foglaltak a 
tényleges, illetőleg a szerződő felek által előadott tényeknek, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályoknak 
mindenben megfelelnek. A szerződést a felek elolvasták és egyezően értelmezték, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt írták alá. Tanúsítom, hogy a felek a szerződés 9 eredeti és egymással mindenben megegyező példányát 
előttem, saját kezűleg látták el aláírásukkal.  
Az okiratot készítettem és ellenjegyzem: 
Szentendre, 2010. április … 
 
 

 

8.  Előterjesztés a 2010. évi összesített Közbeszerzési Terv elfogadásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

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

javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1915   Száma: 10.04.08/8/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 19:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 
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Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

133/2010. (IV. 08.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 

 

1. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5. § (1)-(4) bekezdése alapján 

Szentendre Város Önkormányzatának és Szentendre Város Polgármesteri Hivatalának – 

mint helyi önkormányzati költségvetési szervnek – 2010. évre vonatkozó, éves összesített 

Közbeszerzési Tervét a határozat mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá; 

2. felkéri a Polgármestert és a Közbeszerzési Munkacsoportot, hogy az éves összesített 

Közbeszerzési Tervben szereplő - megfelelő előkészítettségi állapotban lévő és pénzügyi 

fedezettel rendelkező - beszerzéseket a Közbeszerzési Szabályzatban foglaltak szerint 

megindítsa és lefolytassa. 
 

Felelős:      Polgármester, Közbeszerzési Munkacsoport 

Határidő:   1. pont: azonnal 

       2. pont: folyamatos 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

9.  Előterjesztés az óvodai konténer beszerzésről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdése, hogy mennyi lesz az éves üzemeltetési költsége a 

konténereknek? Van-e számítás az elektromos fűtésre? Mennyivel lesz magasabb a költség, 

amelyet majd be kell állítani a költségvetésbe. Kérdése, hogy a Püspökmajor óvodában – ahol 

tiltakoztak a konténer-óvoda ellen – volt-e egyeztetés, hogy az Önkormányzat mégis 

elhelyezné ott? Szeretné tudni, hogy hány m²-es a konténer és felmerült-e, hogy ezekhez az 

óvodákhoz újabb csoportszoba építése nem lenne-e költséghatékonyabb?  
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dr. Molnár Ildikó jegyző: az előterjesztésben látható, hogy a Püspökmajori óvodába 2011. 

augusztus 31. a konténeróvoda létesítése, ehhez a pozitív tapasztalatokat szeretnék megvárni, 

hogy nagyobb elfogadása lehessen.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: szerinte vegyék ki az előterjesztés szöveges részéből a Püspökmajori 

óvodát, mert még frissek az élmények a szülők körében. Majd a pozitív tapasztalatok 

megismertetésével kezdjenek el ismét foglalkozni a konténeróvoda létesítésével. Nem kapott 

még választ arra a kérdésére, hogy mennyibe kerül a konténerek fenntartása. Kérdezi továbbá, 

hogy ha már ezekre nincs szükség, akkor miként tudják hasznosítani azokat. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: felhívja a figyelmet, hogy az előterjesztés elején található rész, a 

Képviselő-testület 2009. decemberi ülésén hozott hatályos határozat beidézése. Az alatta lévő 

határozati javaslat egy közbeszerzés eredményhirdetését megelőző testületi döntés.  

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos és közbeszerzési szakértő: műszaki kérdésekkel kapcsolatban 

elmondja, hogy a meglévő kazánra lesz rákötve a konténer, az elektromos fűtés pedig egy 

kiegészítés az extrém időjárási körülményekre. A víz- és egyéb felhasználás, annyi amennyi 

más esetekben szokott lenni. A konténeren állagmegóvási munkálatokat nem kell végezni. 

Miután cserélhetőek és variálhatóak a különböző elemei, hosszú távon tudják biztosítani az 

intézményi helyiségigényt. Elmondja még, hogy a foglalkoztató mérete kb. 40 m² + a 

megfelelő szociális helyiségek tartoznak hozzá, utána fog nézni és megmondja a pontos 

méreteket.  

 

Zakar Ágnes képviselő: véleménye szerint ne konténer-, hanem mobilóvodának nevezzék. 

Ilyen óvoda legközelebb Csobánkán van, és aki elment megnézni, azt meggyőzte. Részt vett 

az egyeztetéseken és azt tapasztalta, hogy a szülők megértették, hogy óvodai helyhiány van és 

arra megoldást kell találni. Szerinte a Püspökmajori óvodában a szülők tiltakozása arra 

irányul, hogy a zöld területből elvesznek, ezért egy esetleges építkezés ellen is tiltakoznának.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kiszámolta, hogy hosszú távon jobban járnának, ha megépítenék a 

csoportszobát és nem konténert vásárolnának. Ha már nincs szükség rá, akkor át lehetne 

alakítani tornaszobává, foglalkoztatónak, stb.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a testület úgy döntött, hogy most ezt tartja a lehető legjobb 

megoldásnak.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: ismerteti az adatokat: a foglalkoztató 55,88 m², az öltöző 13,11 m², 

a vizeshelyiség 13,11 m² és az átjáró 1,48 m², összesen 83,58 m² a teljes alapterülete a 

beszerzett mobilegységnek.  

 

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

határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1916   Száma: 10.04.08/9/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 20:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 
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Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 61.10 

Nem 1 7.69 5.56 

Tartózkodik 1 7.69 5.56 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

134/2010. (IV. 08.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a konténer beszerzés tárgyú pályázatot eredményessé nyilvánítja 

2. A nyertes ajánlat az alábbi, az opciós tétel is megrendelésre kerül: 

Ajánlattevő neve, címe: MOBILBOX KONTÉNER KERESKEDELMI KFT. 1037 

Budapest, Montevideo u. 4. 

Ajánlati ár: 9 772 500 Ft + ÁFA 

Opciós tétel: Elektromos fűtési rendszer kiépítése 198 000 Ft + ÁFA/db. 

3. Felkéri a polgármestert a nyertessel történő szerződéskötésre 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 
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10. Előterjesztés a szentendrei óvodák felújítására és korszerűsítésére vonatkozó 

projektről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy költségkülönbözet miatt került az anyag a 

testület elé. A javaslat szerint a ProSzentendre kell hogy vállalja az 1 MFt-os plusz költséget.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: ügyrendben kéri, hogy a következő napirendi pont a Pap-

szigeti előterjesztés legyen, mert az érintettek megérkeztek.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1917   Száma: 10.04.08/10/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 20:11  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.14 5.56 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 
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dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

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

ügyrendi javaslattal.  

Az eredetileg tárgyalt napirendi ponthoz egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1918   Száma: 10.04.08/10/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 20:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.14 5.56 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

135/2010. (IV. 08.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Szentendre, Vasvári Pál utcai Tagóvoda homlokzati nyílászáró csere és külső 

hőszigetelése kivitelezése tárgyában közbeszerzési eljárást indít; 

2. felkéri a PRO Szentendre Kft-t, hogy a Képviselő-testület 141/2009. (IV. 9.) Kt. sz. 

határozatának mellékletében meghatározott eljárásrend szerint a közbeszerzési eljárás 

lebonyolítását elvégezze, az adott feladatra korábban számára biztosított pénzügyi 

források terhére a kedvezőbb beszerzést eredményező eljárásfajta választásával; 

3. a közbeszerzés tárgyát képező kivitelezés pénzügyi ellenszolgáltatását a PRO 

Szentendre Kft., mint költségviselő biztosítja a korábban számára biztosított pénzügyi 

források terhére, a kivitelezés megrendelője az Önkormányzat; 

4. a jelen határozattal megindított közbeszerzést az Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési 

tervébe felveszi. 

Felelős:     1., 4. pont: Polgármester 

                  2., 3. pont: Pro Szentendre Kft. Ügyvezetője 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

11. Előterjesztés a Pap-szigeti ingatlanok bérbevételére beérkezett pályázatról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Mészáros János vállalkozó, dr. 

Mendlik György ügyvéd és Horváth György beruházó.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nagyon hosszú egyeztetésen vannak túl, melyben megköszöni 

Alpolgármester úr, és a résztvevő képviselők közreműködését. Bár nagyon sokan érdeklődtek 

a Pap-sziget iránt, de a pályázatra csak 1 jelentkező volt. Elmondja, hogy a védvonal, 

csáposkút nagymértékben csökkenti az érdeklődést. Az eredeti határozati javaslat azt 

tartalmazza, hogy eredménytelennek nyilvánítják a pályázatot. Tárgyalásokat folytattak 

azonban a jelentkezővel és ennek eredményeként született egy határozati javaslat módosítás. 

Tájékoztat, hogy a terület védelmi zónába esik, ezáltal jegyzői észrevételként felvetődött, 

hogy fennállhat a biztatásnak az esete. A határozati javaslat módosításában szerepel az is, 

hogy azonnal elkezdik a terület szabályozási terv készítését. A Környezetvédelmi 

Felügyelőség megkeresésével kapcsolatban elmondja, hogy előzetesen csak szóbeli 

tájékoztatást tudnak adni, de a végleges állásfoglalást csak hivatalos megkeresés után tudják 

megadni. Tapasztalata szerint azonban azt látja, hogy sok esetben az sem mindig végleges. 

Most azt kell végig gondolni, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítják, és akkor 

biztonsággal járnak el és megvizsgálhatják hogyan tovább. Ennek kockázata, hogy a 

befektetői kör nem támogatja a későbbiekben ezt a projektet és egy újabb pályázat kiírásra 
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már egy jelentkező sem lesz, ezért esetleg megfontolandó a szerződés tartalma. Ezzel 

kapcsolatban az anyagban szerepel egy könyvvizsgálói észrevétel, amely szerint felelős 

vagyongazdálkodást kell az Önkormányzat részéről  szem előtt tartani – bérleti időt 

hosszúnak tartja, valamint az árértéket egyértelműen kell megállapítani, ugyanez vonatkozik a 

tulajdonjogokra. Ezzel kapcsolatban kéri a javaslatokat és észrevételeket.  

 

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

elmondottak második részével ért egyet. Elég hosszú ideje foglalkoznak a témával – de 

ismerve a Vízművek álláspontját – el kell kezdeni a terület fejlesztésével kapcsolatos 

munkálatokat, annak ellenére, hogy az első javaslat biztonságosabbnak tűnik. Javaslata, hogy 

fogalmazzák meg azokat a követelményeket, amelyeket a jogszerűség megkövetel és menjen 

tovább a projekt.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: ügyrendben zárt ülés elrendelését javasolja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot, melyet nem 

támogat. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1919   Száma: 10.04.08/11/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 20:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 50.00 38.89 

Nem 3 21.43 16.67 

Tartózkodik 4 28.57 22.22 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Szegő András Nem - 

Benkovits György Tart. - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

A Képviselő-testület nem támogatta a zárt ülésre tett indítványt.  

   

 

Trenka István képviselő: folytatva az előző hozzászólás gondolatmenetét elmondja, hogy a 

tárgyalások folyamán ő maga is már többször gondolta, hogy elkezdődhet a pap-szigeti 

beruházás, de mindig valami közbejött. Véleménye szerint a szigeten létrejövő beruházás 

kapcsán nem fog sérülni egyik vízbázis sem. Szerinte ne húzzák az időt, mert felmerülhet 

annak az esélye, hogy eláll a beruházó a megvalósítástól – ez esetben a testület csak magát 

okolhatja, hogy nem tudott olyan szerződést készíteni, amely mindkét félnek megfelelő. Az a 

feladatuk, hogy mindent megtegyenek a város érdekében és most olyan lehetőség előtt áll a 

város, amely megismételhetetlen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése, hogy a pályázatban kiírt feltételeket biztosították-e?  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: igen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy Aljegyző úr által készített határozati javaslat 

módosítás tartalmazza a pályázati kiírásban szereplőket illetve azokat az összegeket, amelyek 

a pályázati anyagban szerepeltek.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a befektetői társaságról kér információt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: mielőtt megadja a szót a befektetőnek, kéri Aljegyző urat, 

hogy ismertesse az előkészített anyagot.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: a bizottsági üléseket elhangzottak alapján kidolgozásra került 

egy b) variáns, aminek a lényege, hogy a pályázatot eredményesnek nyilvánítják, bizonyos 

feltételekkel. Ennek alapján két szerződést kötnének, az egyik – tanulmányterv alapján – egy 

településrendezési szerződés, amely alapján kidolgozásra kerülne a szabályozási terv és ennek 

elfogadását követően kötnék meg a bérleti szerződést a különböző helyrajzi számú ingatlanok 

bérletére. A határozati javaslatban fel vannak sorolva azok az elvek, amelyek alapján a 

szerződéseket meg kellene kötni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a befektetőnek. 

 

Horváth György befektető: elmondja, hogy a Blue Danube Kft egy két éve működő angol 

cég magyar vállalata, amelyet azért hoztak létre, hogy Magyarországon is keressen 

projekteket és az Angliában megszerzett tapasztalatokat itt hasznosítsa. Angliában az 

önkormányzatokkal közösen meghatározott elképzelések alapján hajtja végre beruházásait, 

amelyek nagyságrendileg a 10 millió és az 1,7 milliárd font között vannak. Területei: kórház-

revitalizációk, elhagyott műszaki épületek, kikötők beruházásai, repülőterek, irodaházak és 



 118 

lakástechnológiában. Az anyacég referenciáit előzőleg már megküldte a Hivatalba, a magyar 

cégnek pedig nincs.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 5 perc szünetet javasol. 

 

Kun Csaba alpolgármester: szintén szünetet javasol. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a javaslatokat. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1920   Száma: 10.04.08/11/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 20:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 77.78 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 77.78 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   22.22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 
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20.29 órától 20.47 óráig szünet.  

 

Hajdu Gábor képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 13 fő.  

 

 

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

határozatképes és megadja a szót. 

 

Szegő András képviselő: a határozati javaslatot áttanulmányozva észrevételezi, hogy abból 

nem derül ki, hogy a birtokba adott területen mikor fejeződik be a beruházás, ezért kéri, hogy 

az szerepeljen benne. 

 

Horváth György beruházó: a szerződés mellékleteként gondolták becsatolni, hogy a 

birtokbalépéstől számított 5 év. Elismeri, hogy ebben van némi tartalék, de anélkül nem tud 

mit mondani, hogy nem látja a talajmechanikát, nem tudják hogy mennyi közművet kell 

kiépíteni, a Kis-Duna sem maradhat ilyen állapotban. Azt tudja mondani, hogy a munka 

befejezése 5 év – ha mégis 4 év, akkor boldogabbak lesznek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: soknak tűnik az idő, mert a birtokba adáskor már meg van a 

szabályozási terv, az építési engedély, onnantól kezdve már csak építeni kell.  

 

Horváth György beruházó: így van, akkor 3 évet mond – két évet számolva a tervezésre – de 

ez nem ígéret, ez egy becsült határidő, egy tapasztalati szám. Pontos határidőt a tervek 

birtokában tudnak mondani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ez a javaslatba kötelezettség, ezért kéri Aljegyző urat, hogy 

az elmondottak szerint vegye bele a határozati javaslatba.  

 

Szegő András képviselő: a 3 évvel kapcsolatban kér Főépítész Asszonytól szakmai 

véleményt.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: hatástanulmánytól kezdve szabályozási tervig 

mindent kell csinálni – ez két év. Ha eredetileg 5 évet vállaltak, amelyből két évet levonnak, 

akkor a 3 év vállalható.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi a befektetőtől, hogy rögzíthetik-e így a szerződésben, 

aki mikrofonon kívüli válaszában elmondja, hogy igen, rögzíthetik.  

 

Horváth György beruházó: elolvasva a határozati javaslatot, két pont kivételével 

elfogadhatónak tartja. Megjegyzi, hogy nem teljesen ismeretlenek számukra azok a 

védőövezetek, amelyek meg vannak rajzolva. Tisztában vannak azzal, hogy a belső 

védőövezetbe semmi nem építhető, de a külső és a hidrogeológiaira igen, mert az nincs 

jelentősen korlátozva. Azt elfogadják, hogy ennek mértéke majd a szabályozási tervnél fog 

kiderülni.  

Kéri a 3. pont 2. francia bekezdésében azt a módosítást elfogadni, hogy a beruházás hatályba 

lépésének a napja – nem a szabályozási terv hatályba lépése, hanem – az engedélyterv 

hatályba lépése. Ettől nem engednek az angolok eltérni, mert mint pénzügyi befektetők 

pénzügyi jogokhoz köthetőek – tulajdonjoghoz vagy építési joghoz. Jelen pillanatban egyikkel 

sem rendelkeznek, így ez Angliában büntető kategória. Idősíkban ez 3-4 hónapos eltérést 

jelent, mert párhuzamos tervezést szeretnének megvalósítani. Ugyanis amikor a lakossági 
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fórum időszakába jutnak a szabályozási tervnél, akkor már rendelkezésre állnak azok az 

alapinformációk, amivel az engedélyterveket ki lehet adni megbízással a tervezőknek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy erről szavaztatni fog, mert az 

Önkormányzatnak sokkal nagyobb garancia, ha az elején történik a kifizetés. Ugyanis amikor 

a szabályozási tervet módosítják, onnantól kezdve már az építési engedélybe nem tudnak 

belenyúlni, mert a hatóság már köteles kiadni az építési engedélyt.  

 

Horváth György beruházó: kéri, mérlegeljék, hogy 96 millió eurós beruházást kockáztatnak, 

az adóbevételekkel, munkahelyteremtésekkel stb.  

A másik amit el szeretne mondani, hogy mindenképpen szeretnék a bérelt területeket 

visszaadni az Önkormányzatnak – ez a 3. pont, alulról a negyedik francia bekezdés. 

Gyakorlatilag átadják az Önkormányzatnak az újjá épített és felújított közterületeket azért, 

mert mint térségfejlesztési vállalat nem szeretnek egy helyen lehorgonyozni. Ebben kéri a 

testület támogatását, hogy a beruházó visszaadhassa.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: erről szintén szavaztatni fog, mert a szerződésükben az 

szerepel, hogy működtetni fogják a parkot a stranddal együtt.  

 

Horváth György beruházó: az első variációban valóban benne volt, de akkor még az 

szerepelt, hogy évente fizetnek 3 MFt-ot. Felhívja a figyelmet, hogy ők üzemeltetőnek az 

Önkormányzatot nevezték meg.  

Elmondja még, hogy az egyeztetések során kérésként felmerült, hogy adjanak garanciát, hogy 

nem lakások lesznek építve. A most megküldött szerződésükbe beletettek egy 550 ezer eurós 

díjat, mely a garancia lesz. Azt kérik, hogy az önkormányzat 10 %-ban járuljon hozzá, mert 

akár szolgálati lakások kell hogy épüljenek.  

Kéri, hogy a három észrevételt a testület támogassa és fogadja el.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az elmondottakra reagálva elmondja, hogy az eddigi 

beruházók lakóparkot és ezzel kapcsolatos fejlesztéseket akartak csinálni, melyek ellenkeznek 

az Önkormányzat hosszú távú szándékával. Miután beruházó elmondta, hogy apartman-

házakban gondolkodnak, nem szeretnék, hogy később társasházi albetétként megjelenjenek az 

adott területen és lakásokká alakuljanak át. Nem biztos hogy szükség van 10 % lakás 

építésére. 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: az elhangzott két pontot támogatja, de a harmadikat – a 

megváltást – semmiképpen nem. A Dumtsa programban az szerepel, hogy a Pap-szigetet 

idegenforgalmi szempontból kell fejleszteni.  

 

Horváth György beruházó: elmondja, hogy a fedezet meg lesz, mert Mészáros úr már leteszi 

akkor, amikor a szabályozási terv elfogadásra kerül, tehát ha az engedélytervet az 

Önkormányzat jóváhagyja, onnantól kezdve a fizetési kötelezettségük megjelenik akkor is, ha 

csinálják, ha nem. Az Önkormányzat ilyen téren biztosítva van.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: az Invitáriummal kapcsolatban felmerül az, hogy ki lesz az, 

aki majd elveszi Mészáros úrtól. A jogászoknak arra kellene lehetőséget találni, hogy olyan 

szerződést kössenek – hogy akár egy harmadik felet, egy ügyvédi irodát megbíznak azzal, ha 

a feltétel nem teljesül, akkor az Invitárium értékéig kártalanítson.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: nem érti, hogy akár egy ügyvédi iroda kártalanítsa az 

önkormányzatot… 

 

Horváth György beruházó: elmondja, hogy írásos javaslatukban szerepel, hogy az 

Invitáriumot kiváltják. A beruházás folyamatában egyre nagyobb új értéket állítanak elő, és 

lesz egy pozíció, amikor az Invitáriumot lebontják, előtte viszont ráterhelik az újjonan 

létrehozott új értékre az Önkormányzat fedezetét.  

 

Kun Csaba alpolgármester: egyetért Hidegkuti Gergely képviselő úrral. Ha sikerül nyélbe 

ütni a dolgot és meg lesz a Környezetvédelmi Felügyelőség engedélye, akkor el kell indulni és 

ez meg fog valósulni. Amennyiben lehet oda építeni – és azt, amit a befektető szeretne – 

akkor ez ne legyen akadálya annak, hogy létrejöjjön ez az üzlet. Az üzemeltetéssel 

kapcsolatban ő sem látja feltétlenül indokoltnak, hogy ragaszkodjanak ehhez, mert nem olyan 

nagy költség ez, amit a 750 ezer eurós bevétel ne tudna ellensúlyozni + plusz az iparűzési adó, 

plusz az idegenforgalmi adó bevétel + plusz az, hogy megvalósult az, amit a Dumtsa tervben 

kitűztek maguk elé. Kérdezi, hogy az Invitáriumot meddig tartják fenn, ugyanis nem szerepel, 

hogy meddig áll fenn a biztosíték. Választ kér arra is, hogy volt az 550 ezer eurós dolog, 

amely a 750 ezer eurón belül értendő?  

 

Horváth György beruházó: az 550 ezer euró a 750 euró felett van, tehát összesen 1.300 ezer 

eurót ajánl. 99 évre kéri az Önkormányzat annak fedezeteként, hogy nem lakásokat építenek. 

A szerződés alapján 550 ezer eurós alapot hoznak létre, amelyet valamelyik magyar 

pénzintézet kezelésébe tesznek és az ő tulajdonukat képviseli, de az Önkormányzatnak 

inkasszós joga lesz rajta, ha ők akár 1 %-kal több lakást hoznak ott létre. Kiszámolták, hogy 

az 550 ezer eurós összeg 6 %-os kamattal 175 millió eurót jelent 99 év múlva.  

Az Invitárium addig áll fenn, amíg a 750 ezer eurós alap fel nem áll, fedezeti pontja pedig az, 

amikor a használatba vételi engedélyt megkapják.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja, hogy amíg a hatósági engedélyek megérkeznek az 

2 év, majd 3 év a megépülés. Kéri még a határozati javaslatba belefoglalni, hogy ha 

szabályozási tervben átminősítik, viszont nem ezzel a beruházóval lesz megkötve a szerződés, 

ha Mészáros úr tovább értékesíti – az így jóval magasabb értékű ingatlant – akkor ő is köteles 

megfizetni az Önkormányzat számára ezt az értékkülönbözetet.  

 

Dicső Zoltán képviselő: az 550 ezer eurós letét már 11 %-os építésnél áll a városnak. 

Kérdése, hogy 99 % esetében is ugyanennyi az összeg?  

 

Horváth György beruházó: ennyi összeget tudnak felajánlani, a beruházási összegbe ennyi 

fér bele. Ez megemeli a beruházási költségüket, mert ez le van kötve. Ha 99 évig tartják, 

akkor nekik visszajön a 175 millió euró. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szerinte ezt a garanciát nem fogják elfogadni, mert a 

szabályozási tervet úgy dolgozzák ki, hogy nem lesz benne lakás, illetve nem lehet 

átminősíteni lakássá.  

 

Horváth György beruházó: javasolja nézzék meg Zalakaroson a Karosspa szállodát, amely 

ugyanilyen rendszerrel működik. Ezek nem lakások, de apartmanok.  
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Kun Csaba alpolgármester: azt látja, hogy ez a pont még vita a felek között. Véleménye 

szerint sem lehet 10 % lakás – ez ellentétes a pályázati kiírással – de 10 % apartman lehet 

benne, melynek besorolása üdülő-apartman lesz.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése a Főépítészhez, hogy mi van akkor, ha az üdülőt 

használják lakásként, hiszen akkor nincs iparűzési adó és idegenforgalmi adó? 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: annak a kifejezésnek kellene megfogalmazódnia, 

hogy apartman-hotel legyen, ezt a szabályozási tervben megpróbálják kezelni.  

 

Horváth György beruházó: elmondja, hogy a beruházás finanszírozása, az angol 

kisbefektetői körből jön. Ez azt jelenti, hogy Angliában adókedvezményben részesülnek, akik 

ilyenbe befektetnek. Az egész apartman-hotel lesz, amelyben lesz akinek 30 lakása lesz és 

lesz olyan is akinek csak egy. Ezt utána befektetésként kezelik, ez piaci kategória, forgatják, 

eladják – egy hotellánc fogja kezelni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Aljegyző urat, hogy az előbb megbeszélt kitételt 

fogalmazza meg, hogy abban az esetben ha a szabályozási terv módosítását már elfogadták, 

de Mészáros János a Camping tulajdonosa és a beruházó között valami okból nem jön létre a 

szerződés és harmadik személynek értékesíti, a már szabályozási tervben elfogadott 

értéknövelt ingatlant, akkor az itteni összegnek megfelelően – 750 ezer eurót – számunkra 

kifizet. Ez egy Mészáros János úrral kötendő külső szerződés.  

 

Mészáros János vállalkozó: elmondja, hogy ha a beruházás nem jön létre, annál rosszabb 

dolog nem érheti a várost. Elmondja, hogy nem másnak, hanem az itt megjelölt cégnek 

kívánja az ingatlant eladni. Létrejött egy szerződés és nincs szándékában azt felbontani. 

Felhívja a figyelmet, hogy a szabályozási tervvel nem csak ő, hanem a város is jól jár, ezen 

kívül körülbelül 200 munkahelyet is teremt. Nem érti, hogy mi a probléma. Kéri a testületet, 

támogassa az eladást.  

 

dr. Mendlik György ügyvéd: jól értette, hogy a vállalás tükrében az Invitárium lekerül a 

napirendről? Javasolja, hogy vállaljanak határidőt, hogy mikor írják alá a szerződést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az Invitárium nincs is benne a konkrét anyagban, a 

biztosítékot a szerződésben kell kidolgozni. A határidő az anyagban szerepel.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: mint a város képviselőinek kellő gondossággal kell hogy 

eljárjanak – ezzel kapcsolatos példát említ.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző:  

- 2. pontba új e) pont: amennyiben a Pap-szigetre vonatkozó szabályozási terv a 

településrendezési szerződés aláírásától számított 2 éven belül nem lép 

hatályba, úgy a szerződés megszűnik.  

Tehát az építési törvény alapján a településrendezési szerződésnek az alapját a bérlő vagy 

beruházó által készített tanulmányterv képezi.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: kérdése, hogy meg van-e a tanulmányterv? 
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Horváth György beruházó: azt szeretné tudni, hogy milyen mélységű tanulmánytervről van 

szó? A szabályozási tervhez készül egy tanulmányterv, nem érti, hogy miért kellene kettőt 

készíteni.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: olyan jellegű tanulmánytervnek kell lenni, ami 

alapján egy szabályozási tervi eljárás kiírható, tehát ami meghatározza, hogy mire 

szabályozzuk a területet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: fix határidő: 2012. május 31.  

 

Horváth György beruházó: kéri, hogy ne tanulmányterv legyen a megnevezés, mert az 

félreérthető a szakmában.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: a 3. pontban: a 2012. május 31. az építési engedély jogerőre 

emelkedésének napja lenne – erről szavaztatni fog Polgármester úr.  

A fizetésnél mindenhol úgy értendő, hogy jelen értéken számított 300 ezer euró, 50 ezer euró 

illetve 250 ezer euró. Valamint jelenértéken számított 750 ezer euró.  

Horváth úr vállalása a lakáscélú használatnál: amennyiben a beépített hasznos alapterület több 

mint 10 %-át lakásként hasznosítja, úgy beruházó 550 ezer euró kötbért fizet az 

Önkormányzat részére, a 10 %-ot meghaladó hasznosítást követő 10 napon belül.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: erről is szavaztatni fog.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: a végére bekerül, hogy: a beruházó vállalja, hogy a teljes 

beruházást legkésőbb a birtokba lépés napjától számított 3 év alatt befejezi, és ehhez 

kapcsolódóan – a felső bekezdésekben – mindig a birtokba lépés napjától számított 5. év vége 

szerepel 3 helyen, ott is javasolja hogy 3 év szerepeljen.  

Végezetül a településrendezési szerződés hatályba léptető feltétele, hogy a beruházással 

érintett Pap-szigeti Camping tulajdonosa közjegyző előtt tett nyilatkozatban vállalja, hogy 

amennyiben a szabályozási terv elfogadását követően a beruházón kívül harmadik személy 

részére értékesíti az ingatlant, úgy jelen értéken 750 ezer euró kötbért fizet az Önkormányzat 

részére a szabályozási terv hatályba lépését követő 5 napon belül.  

 

dr. Dietz Ferenc  polgármester: kijavítja: adásvételi szerződés.  

 

Horváth György beruházó: jelen érték alatt 2010-et értünk, a szerződés aláírásának az évét?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: mostani árfolyam euróban.  

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a 3. pont második francia 

bekezdésére vonatkozó módosít javaslatot:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1921   Száma: 10.04.08/11/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 21:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 61.11 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 15.38 11.11 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

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

Szavazásra bocsátja szintén a 3. pontba javasolt módosítást, miszerint a parkfenntartás és a 

strandüzemeltetés költségei az Önkormányzatot terhelik és nem a beruházót:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1922   Száma: 10.04.08/11/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 21:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 76.92 55.55 

Nem 0 0.00 0.00 
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Tartózkodik 3 23.08 16.67 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

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

Szavazásra bocsátja azt a módosító indítványt, ha a 10 %-ot meghaladja a lakások építése, 

akkor 550 ezer euró kötbér fizetendő kártérítés jogcímen: 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1923   Száma: 10.04.08/11/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 21:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 38.46 27.78 

Nem 1 7.69 5.56 

Tartózkodik 7 53.85 38.88 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 
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Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Trenka István Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Horváth Győző SzEB elnök Tart. - 

Kun Csaba alpolgármester Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Szegő András Tart. - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

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

javaslatot.  

 

Horváth György befektető: a jelen értékkel kapcsolatban – minden kötelmük akkor 

kezdődik, amikor az építési engedélyük megvan… 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: azon már túl vannak. Szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot az elfogadott módosításokkal, valamint a felek által egyeztetett településrendezési 

szerződést és a kapacitási adatokat tartalmazó 1. sz. mellékletet: 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1924   Száma: 10.04.08/11/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 21:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 61.10 

Nem 1 7.69 5.56 

Tartózkodik 1 7.69 5.56 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 

Összesen 18   100.00 
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Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

136/2010. (IV. 08.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Szentendre Város 

Önkormányzatának tulajdonában álló, Szentendre, 4473, 4479-4481, 4484, 4486/1, 

4487,4489, 4491 hrsz-ú, természetben Pap-szigeten található közterületek 61.162 m2-es 

bérbevételére” szóló pályázat eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1. a pályázatot – jelen határozatban foglaltaknak megfelelően - eredményesnek 

nyilvánítja, a pályázat nyerteseként a Blue Danube Resorts Kft.-t (továbbiakban: 

Bérlő, vagy Beruházó) (8200 Veszprém, Haszkovó u.3. 2/6.) hirdeti ki, amennyiben a 

2-3 pontokban foglaltaknak megfelelő szerződések az ott meghatározottak szerint 

megkötésre kerülnek és a Beruházó írásban nyilatkozik arról, hogy jelen, a pályázat 

feltételes eredményességét megállapító határozatban foglaltakkal kapcsolatban 

biztatási és kártérítési, kártalanítási és egyéb költség, díj stb. megtérítési igénnyel nem 

lép fel az Önkormányzattal szemben amennyiben a beruházás/pályázat/szerződések 

megkötése utóbb mégis meghiúsul: 

 

2. Legkésőbb a településrendezési szerződés alapját képező tanulmányterv 

Önkormányzat részére történő átadását követő 10 napon belül az Önkormányzat, a 

tervezett beruházással érintett ingatlan tulajdonosa és a Bérlő „településrendezési 

szerződést” kötnek a Pap-sziget szabályozási tervének elkészítése, a szabályozási 

folyamat megindítása érdekében, az alábbi tartalommal: 
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a) településrendezési tevékenység előkészítése a Bérlő és a beruházással érintett ingatlan 

tulajdonosa által vállal egyetemleges kötelezettség alapján, saját költségükre a szükséges 

településrendezési tervek (szabályozási terv) és a szabályozási tervkészítés 

folyamatában felmerülő egyéb tervek, tanulmányok (így különösen környezeti 

hatástanulmány elkészítésének költsége stb.) kidolgozásának finanszírozása; 

 

b) a településrendezési szerződés alapját a Bérlő által készített tanulmányterv képezi.  

 

c) Az önkormányzat a szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a Bérlő 

kezdeményezésére az általa készített tanulmányterv alapján a szükséges 

településrendezési eljárást a tanulmányterv Önkormányzat részére történő átadásától 

számított 60 napon belül megindítja. 

 

 

 

d) A településrendezési szerződésben az ingatlan tulajdonosa, vagy annak 

hozzájárulásával a beruházó által vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a 

településrendezési kötelezettség tényét az ingatlan-nyilvántartásba fel kell jegyeztetni. 

(A kötelezettség megszűnését követő 15 munkanapon belül az önkormányzat jegyzője 

megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a tény törlése érdekében.) 

 

e) A településrendezési szerződésben rendelkezni kell a településrendezési eszközök 

véleményezési eljárása során a véleményezők részéről felmerülő, jogszabály által 

alátámasztott észrevétel kapcsán szükséges intézkedésekről, a településrendezési 

eszközökön végrehajtandó változtatások kötelezettségéről, a változtatás miatti esetleges 

ismételt véleményeztetési kötelezettségről. 

 

f) Önkormányzatnak kizárólagos joga van a Beruházó által elkészített, vagy 

elkészíttetett, írásban dokumentált bármely anyag/dokumentum (terv) egészének vagy 

valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő 

bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére, Beruházót a 

felhasználás módjáról és mértékéről nem köteles tájékoztatni. Önkormányzat 

kizárólagos joga, hogy a Beruházó által elkészített, vagy elkészíttetett a szerződés 

körébe eső írásban dokumentált bármely anyagot átdolgozza, illetve hogy erre másnak 

engedélyt adjon. Önkormányzat a felhasználási engedélyt harmadik személyre szabadon 

átruházhatja, illetve harmadik személynek további engedélyt adhat az Önkormányzat 

által elkészített, vagy elkészíttetett a szerződés körébe eső írásban dokumentált bármely 

anyag felhasználására. Önkormányzatnak joga van arra, hogy a Beruházó által 

elkészített, vagy elkészíttetett a szerződés körébe eső írásban dokumentált bármely 

anyagot kép- vagy hangfelvételen rögzítse, illetve, hogy azokat számítógéppel vagy 

elektronikus adathordozóra másolja. 

g) Amennyiben a Pap-szigetre vonatkozó szabályozási terv a településtervezési 

szerződés aláírásától számított 2 éven belül (de legkésőbb 2010.05.31.-ig) nem lép 

hatályba, úgy a szerződés megszűnik. 

h) A településrendezési terv hatályba léptető feltétele, hogy a beruházással érintett Pap-

szigeti kemping tulajdonosa közjegyző előtt tett nyilatkozatban vállalja, hogy 

amennyiben a szabályozási terv elfogadását követően a Beruházón kívül harmadik 

személy részére értékesíti az ingatlant (kempinget), úgy 750.000 EUR-t fizet az 

Önkormányzat részére az adásvételi szerződés aláírását követő 5 napon belül.  
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A Képviselő-testület tájékoztatja a Beruházót, hogy a terület jelenleg helyi védelem alatt áll, 

annak bármilyen típusú módosítása csak hatástanulmány alapján végezhető el. A beruházással 

kapcsolatos összes (hatás)tanulmányt a Képviselő-testület rendelkezésére kell bocsátani. A 

hatástanulmány pontos összeállításához a beruházó kérje ki a Környezetvédelmi 

Munkacsoport véleményét. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség KTVF 1948-1/2010. iktatószámú határozatában elrendelte Szentendre, 

Pap-szigeti vízbázis védőterületének előzetes lehatárolását, amely a terület felhasználásának 

jelentős korlátozását jelenti. 

 

3. A Pap-szigetre vonatkozó szabályozási terv hatályba lépését követő 5 napon belül az 

Önkormányzat és a Beruházó megkötik Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában 

álló, Szentendre, 4473, 4479-4481, 4484, 4486/1, 4487,4489, 4491 hrsz-ú, természetben Pap-

szigeten található közterületek 61.162 m2-es bérbevételére vonatkozó megállapodásukat az 

alábbi tartalommal: 

   

 Bérleti időszak: a birtokba lépéstől számított 99 év; 

 A bérleti idő kezdete, a birtokba lépés napja: A Bérlő által a Pap-szigeten 

tervezett beruházás építési engedélye jogerőre emelkedésének napja; 

 Bérleti díj: a 99 évre járó bérleti díj a birtokba lépéstől számított 6. év lejártáig 

előre kerül megfizetésre az alábbiak szerint: 

 a birtokbalépés időpontjától számított 90 napon belül Bérlő (ECB alapkamat 

alapulvételével számított) jelenértéken  300.000 EUR összeget fizet az 

Önkormányzat részére, számla ellenében 

 Bérlő a következő négy évben, évente (ECB alapkamat alapulvételével 

számított) jelenértéken  50.000 EUR összeget fizet az Önkormányzat részére, 

minden év december 15. napjáig; 

 a birtokbalépés napjától számított 6. év lejártáig további (ECB alapkamat 

alapulvételével számított) jelenértéken  250.000 EUR összeget fizet Bérlő az 

Önkormányzat részére 

fentiek szerint tehát a 99 éves bérleti időszakra, bérleti díjként összesen (ECB 

alapkamat alapulvételével számított) jelenértéken  750.000 EUR összeget fizet 

Bérlő Önkormányzat részére, mely összeget a birtokbalépés napjától számított 6. 

év végéig előre fizeti meg Önkormányzat részére. 

 a Beruházó (ECB alapkamat alapulvételével számított) jelenértéken 550.000 

EUR kötbérfizetés terhe mellett tudomásul veszi, hogy a megvalósítani kívánt 

ötcsillagos minősítésű hotel a projekt célja, lakóingatlanok nem létesíthetők a 

Pap-szigeten, illetőleg a kialakított ingatlan(ok) lakás céljára nem 

használható(k), mert az Önkormányzat célja a hosszú távú idegenforgalmi adó 

bevétel elérése és nem a lakóterületi fejlesztés; 

 A pályázatban vállalt vállalások (különösen a II.2.n) pontban foglalt vállalás) 

biztosítására (ECB alapkamat alapulvételével számított) jelenértéken  

150.000.000 HUF (vagy azzal azonos értékű EUR, CHF, USD pénznemben) 

feltétlen és visszavonhatatlan garanciavállalás, vagy egyéb biztosíték nyújtása 

a Beruházó részéről (pl. ingatlanfedezet, pénzösszeg letétbe helyezése). A 

Beruházó vállalja, hogy a fenti garanciavállalást/biztosítékot – az 

Önkormányzattal egyeztetett tartalommal - közjegyzői okiratba foglalja. A 

közjegyzői okiratba foglalás díját Beruházó viseli. 

A Beruházó az alábbiakat vállalja:    
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 Ötcsillagos minősítésű hotel építése nemzetközi szállodalánc üzemeltetésében, 

a Pap-szigeten magántulajdonnal rendelkező Mészáros János területén 

 Legalább 200 fő befogadására alkalmas konferenciaközpont építése 

 Wellnessközpont, élményfürdő, strand építése, illetőleg a meglévő strand 

felújítása 

 Legalább 20 hajó befogadására alkalmas hajó- és jachtkikötő kialakítása 

 Csónakkikötő építése vízi turisták számára 

 A kerékpárút építése a Pap-sziget körül, árvízvédelmi feladatok megoldása 

 Zöld park kialakítása a sziget közterületein szabad civil használattal 

 Új gyalogos-kerékpáros híd építése a szárazföldről, vagy ezzel megegyező 

értékben, hasonló nagyságrendű beruházás megvalósítása a Pap-sziget 

területen 

 A jelenlegi híd felújítása, vagy új autós híd építése 

 A területet rendkívüli felmondás lehetőségével adja bérbe Bérbeadó 

(rendkívüli felmondásra és kártérítésre adhat okot különösen: ha Bérlő 

határidőre nem valósítja meg a beruházást az előírt minőségben, nem fizeti 

meg határidőre a bérleti díjat, határidőre nem nyújt megfelelő biztosítékot)   

 A bérbevett ingatlanokkal kapcsolatos minden költség, közteher stb. Bérlőt 

terhel. 

 A Bérlő vállalja, hogy kizárólag saját költségén, papszigeti beruházás 

befejezéséig, de legkésőbb a birtokba lépés napjától számított 3. év végéig a 

bérelt területen egy, térítésmentesen a Bérbeadó tulajdonába kerülő közparkot 

épít ki. A beruházás pontos nagyságrendjét, és annak pontos összegszerűségét 

a Szabályozási Tervben és az azt követő tervezési folyamatban rögzítik a 

Felek. Irányadónak, a Pályázó által becsatolt vállalást tekintik a Felek. 

 A Bérlő vállalja, hogy a bérelt területen levő strand épületeit és medencéit a 

papszigeti beruházás befejezéséig, de legkésőbb a birtokba lépés napjától 

számított 3. év végéig, legalább (ECB alapkamat alapulvételével számított) 

jelenértéken  20 millió forint értékben felújítja a hatályos szabványoknak és 

hatósági előírásoknak megfelelően; 

 A Bérlő saját költségén felújított és a Bérbeadó részére térítésmentesen átadott 

felújítások részletes műszaki tartalmát az Önkormányzat által jóváhagyott 

Engedélyterv tartalma fogja meghatározni; 

  A Bérlő a bérelt területen létrehozott új vagyoni elemeket (közparkot, a 

strandot, az utakat, hidat, kerékpárutat, a közvilágítás rendszerét) az összes 

használatbavételi engedély birtokában átadja az Önkormányzatnak a beruházás 

befejezéséig, de legkésőbb a birtokba lépés napjától számított 3. év végéig. Ez 

azt jelenti, hogy az ide beépített, új érték térítésmentesen önkormányzati 

vagyonná válik. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmazza a beépített fizikai 

elemeket, a szükséges jótállásokkal, valamint ezek pénzbeni kifejezett értékét. 

A Bérlő és a Bérbeadó ezen értékeken tudja könyvelésben megjeleníteni, 

illetve kivezetni az átadott, átvett tételeket. Ezek becsült összértéke legalább 

(ECB alapkamat alapulvételével számított) jelenértéken  600 millió forint 

jelenértéken. Ezen összeg pontosítása a tervezés folyamatában lehetséges, 

illetve szükséges.  

 A Beruházó vállalja, hogy a bérelt területet (így különösen a strand és a 

közpark) a bérlet időszaka alatt, I. osztályú minőségi szinten tartja, azt annak 

megfelelően karbantartja. (Amennyiben a területek térítésmentesen, I. osztályú 
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minőségben átadásra kerülnek az Önkormányzat részére, úgy az 

Önkormányzatot terhelik a fenntartási költségek.) 

 A Beruházó a beruházás adott részéhez viszonyítottan, a bírósági gyakorlatban 

elfogadott mértékű megfelelő nagyságrendű kötbér megfizetését vállalja, 

amennyiben nem, vagy nem megfelelően, vagy késedelmesen teljesít. 

 Önkormányzat a vagyoni típusú szerzői jogokat korlátozás- és térítésmentesen 

megszerzi (2.d. pont szerint). 

 Bérlő vállalja, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeit jogutódaira (pl. 

átalakulás, átruházás) is kiterjeszti. 

 A Beruházó vállalja, hogy a teljes beruházást legkésőbb a birtokba lépés 

napjától számított 3 év alatt rendeltetésszerű használatra alkalmas, I. osztályú 

minőségben befejezi. 

 

Határidő:  1. pont: azonnal 

2.-3. pont: az abban foglaltak szerint 

Felelős:  Polgármester 

 

 

 

 

12.  Előterjesztés Szentendrei Fő tér 14. szám alatti 2333/2/B/2 hrsz-ú ingatlan 

értékesítéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést.  

 

Trenka István képviselő: a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság képviseletében elmondja, 

hogy a bizottság támogatja az előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy szeretnék látni azt a – 

közjegyző által készített meghatalmazást – amely szerint a Fő tér 12. sz. alatti bérlő nevében a 

nagynéni járhat el, illetve egy jelen értékű értékbecslést is.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a Vagyongazdálkodási referensnek. 

 

Nánási Hajnalka vagyongazdálkodási referens: válaszában elmondja, hogy a közjegyzői 

okirat rendelkezésre áll, az értékbecslő – megkeresésére – azt jelezte, hogy az ár nem 

változott, melyet írásba is fog adni. A lakás lakott forgalmi értéke 12.240 EFt, amely a normál 

forgalmi érték 60 %-a – ezen az áron tudja a jelenlegi bérlő megvásárolni a lakást.  

 

Magyar Judit képviselő: ismerteti, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem támogatja az 

előterjesztést. miután a jelenlegi lakó tudta, hogy eladó lesz a lakás, javaslata, hogy forgalmi 

értéken adják el neki.  

 

Nánási Hajnalka vagyongazdálkodási referens: a Fő tér 12. sz. épület kiürítése során kellett a 

bérlőnek elhelyezést biztosítani. Miután nagyon kevés lakás áll rendelkezésre, a felajánlottak 

közül ezt fogadta el. A lakó tisztában volt azzal, hogy nem köteles az önkormányzat által 

felajánlott ingatlanokat elfogadni, és azzal is, hogy mi az amit ő el tud fogadni. A 

lakástörvény pedig kimondja, hogy milyen áron kell értékesíteni a lakást részére.  
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Kun Csaba alpolgármester: elmondja, hogy az önkormányzatot kár nem éri, mert ha a 

korábbi lakó vásárolta volna meg, ugyanennyi pénzt kapnának.  

 

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

határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1925   Száma: 10.04.08/12/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 21:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 75.00 50.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 3 25.00 16.67 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

  

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

137/2010. (IV. 08.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentendre Város Önkormányzat 

kisebbségi vagy azonos tulajdoni hányadot képviselő 2333/2/B/2 hrsz-ú, Szentendre, Fő tér 

14. sz. alatti ingatlan törzsvagyonból történő kivonása és forgalomképes vagyonkörbe való 

átvezetése tárgyában nem döntött.  

 

Felelős:  Polgármester, Jegyző 

Határidő: júniusi testületi ülés 

 

 

13.  Előterjesztés szentendrei 0186/15, 0187 és 0188/81 hrsz-ú ingatlanokkal 

kapcsolatos telekalakításról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

javaslatot. 

 

 Szavazás eredménye 

 

#: 1926   Száma: 10.04.08/13/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 21:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 
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Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

138/2010. (IV. 08.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a Szentendre Város Önkormányzata tulajdonában álló 0187 hrsz. alatt felvett, 5488 

m2-es, közút megjelölésű külterületi ingatlannal, valamint a Kertes Attila és Szikla 

Krisztina tulajdonában álló 0186/15 hrsz. alatt felvett, 1.4713 m2-es, gyep, legelő 

művelési ág megjelölésű, és a 0188/81 hrsz. alatt felvett 5296 m2-es, gyep, legelő 

művelési ág megjelölésű ingatlanokkal kapcsolatos telekalakítást engedélyezi a 

mellékelt változási vázrajz alapján; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az erre vonatkozó megállapodást Kertes Attilával és 

Szikla Krisztinával kösse meg; 

3. felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  2010. június 30. 

 

 

 

14.  Előterjesztés a képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról valamint a 

képviselők, a bizottsági tagok, a munkacsoport elnökök és tagok költségtérítéséről 

szóló 39/2006. (XI.30.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

rendelet elfogadását. 

    

Szavazás eredménye 

 

#: 1927   Száma: 10.04.08/14/0/A/KT 

Ideje: 2010 április 08 21:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Benkovits György Igen - 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Szegő András Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Hajdu Gábor Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Radványi G. Levente Távol - 

Szalay Fruzsina Távol - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2010. (IV.10.) Önk. számú rendelete 

 

a képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról valamint a munkacsoport 

elnökök és tagok megbízási díjáról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a polgármesteri 

tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 

1994. évi LXIV törvény 14-18. §-aiban valamint a 2006. évi LXVII törvény (továbbiakban: 

Ptv. mód.) 1-3. §-aiban foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1.§ 
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A rendelet hatálya 

 

(1)  A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzat képviselőire ( a bizottságok elnökeire, a 

bizottságok képviselő és nem képviselő tagjaira, valamint a munkacsoportok  elnökeire és 

tagjaira). 

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a Polgármesterre és Alpolgármesterre, akiknek a 

járandóságáról a Képviselő-testület az 1994. évi LXIV. törvény  alapján külön 

rendelkezik. 

(3)  A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megnevezett személyek részére jelen 

rendeletben foglalt keretek között tiszteletdíjat állapít meg. 

 

2. § 

Tiszteletdíj 

 

(1)  A képviselőt havonta a Ktv. 43.§-ában meghatározott illetményalap és a Ptv.mód.1. § (1) 

bekezdésében meghatározott szorzószám  2,2 szorzó szorzatával megegyező mértékű 

alapdíj illeti meg. 

(2)  A képviselőt az alapdíjon felül -több bizottsági tagság esetén is- az alapdíj alábbiakban 

meghatározott %-a illeti meg: 

 a) bizottság elnöke 90 % 

 b) bizottság képviselő tagja  45 % 

(3)2 A bizottság nem képviselő tagját az alapdíj 45%-ának megfelelő tiszteletdíj illeti meg. 

 

3.§ 

Tiszteletdíj folyosítása 

 

A tiszteletdíjat a tárgyhót követő hónap 15-éig átutalással kell a jogosult részére folyósítani. 

 

 

4.§ 

 

A tiszteletdíj megvonásának és csökkentésének szabályai 

 

(1)  Ha az 1. § (1) bekezdésben meghatározott személy hat hónapon belül a testületi, vagy 

bizottsági ülések egyharmad részéről az SZMSZ-ben meghatározott módon igazolatlanul 

hiányzik, a következő hat hónapra tiszteletdíja megvonásra kerül. 

(2)  Az (1) bekezdésben foglaltak ellenőrzése az ülésekről készült jegyzőkönyv alapján 

történik, melyben fel kell tüntetni a képviselő érkezésének és távozásának pontos idejét. 

A határozathozatalkor a jelenlévők listájának ellenőrzése a szavazatszámláló gép által 

rögzített jegyzőkönyv alapján történik. 

 

5.§ 

 

(1) A Bizottság mellett működő munkacsoport elnökét negyedévente brutto 111.900 Ft 

megbízási díj illeti meg. 

(2)  A Bizottság mellett működő munkacsoport tagját a - Családvédelmi  Munkacsoport 

tag kivételével – negyedévente brutto 45.000 Ft megbízási díj illeti meg.  
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(3) A családvédelmi munkacsoport elnökét és tagjait negyedévente brutto 111.900 Ft 

megbízási díj illeti meg. 

(4) A megbízási díjak kifizetése a bizottsági elnökök  teljesítésigazolását követően 

történik. 

(5) A munkacsoportok megbízási díjára előirányzott összeg az Önkormányzat éves 

költségvetési rendeletében szerepel. 

 

6. § 

Értelmező rendelkezés 

 

Tiszteletdíj: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján önálló 

tevékenységből származó jövedelem. 

 

7. § 

Záró rendelkezések 

 

(1)  E rendelet  2010. április 10. napján lép hatályba. 

(2)  A rendelet hatálybalépésével egyidejüleg hatályát veszti a képviselők, bizottsági elnökök 

és tagok tiszteletdíjáról valamint a képviselők, a bizottsági tagok, a munkacsoport 

elnökök és tagok költségtérítéséről szóló 39/2006. (XI.30.) Önk. sz., valamint az azt 

módosító 6/2008. (I. 20.) Önk. sz. rendelet. 

(3)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2010. április 8. 

 

 dr. Dietz Ferenc s.k.     dr. Molnár Ildikó s.k. 

  polgármester  jegyző 

 

 

 

 

15.  Előterjesztés  Nagy József állattartási ügyében benyújtott fellebbezésének 

elbírálásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

21.45 órától a tanácskozás zárt ülésen folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv készül.  

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 21.47 órakor a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők 

száma 11 fő.  
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16.  Tájékoztató Szentendre Város önkormányzat aktuális pályázatairól 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden beszámol a Corvinus Egyetem Közgáz Campusával 

és a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel történő együttműködés kialakításának 

alakulásáról. Elmondja, hogy a Corvinus Egyetemtől az elmúlt napon kapott egy 

megállapodás tervezetet – ez az előterjesztés melléklete – de ez még nincs olyan fázisban, 

hogy azt alá tudják írni. Ezért csak tájékoztató jellegű az anyag. 

 

 

 

17.  Interpellációk, kérdések 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti Fülöp Zsolt képviselő interpellációját: 

 

„Náray Béla, a Centrum panzió tulajdonosa 2010. februári levelében (1. sz. melléklet) 

tájékoztatta az összes képviselőt vállalkozása helyzetéről. Ebben részletesen kifejti, hogy az 

önkormányzat parkolási rendelete, valamint a panzióval egy háztömbben lévő önkormányzati 

bérlakásban lakók miatt – akik megakadályozzák az udvar használatát – a panzió működése 

került veszélybe, hiszen a panzió nem működhet megfizethető parkolási lehetőség nélkül. Az 

egy éve tartó küzdelmének kilátástalansága miatt – elkeseredésében – még a panzióját is 

bérbe adná az önkormányzatnak. 

Ez a levél a február 11-i testületi ülés „egyebek” napirendjén is szóba került, ahol ugyan 

konkrét ígéret nem hangzott el, de a probléma megoldását sejtette néhány mondat. Az eltelt 2 

hónap alatt nem történt intézkedés, a levélre válasz (2. sz. melléklet) 2010. március 22-én 

érkezett, amely ismerteti az önkormányzati rendelet parkolási szabályait. Érdekes, hogy a 

levél dátumozása 2010. február 23. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Milyen intézkedéseket kíván tenni, milyen határidővel az alábbi kérdések kapcsán: 

- Ön szerint, miért nem sikerült 1 év alatt megoldást találni a problémára? 

- Miért nem használhatja a többségi tulajdonos az udvart? 

- Ki és milyen felelősséget visel, ha a vállalkozás megszűnése miatt 6 szentendrei 

veszíti el az állását? Ki és miből pótolja a több mint 600 EFt helyi adó kiesését? 

- Polgármester Úr! Ha ön a panzióban egy napra szállna meg, hajlandó lenne (9-20 

óráig óránként 300 Ft-ot) napi 3300 Ft-ot fizetni a parkolásért? 

 

Fülöp Zsolt” 

 

Fülöp Zsolt, önkormányzati képviselő fenti tárgyban írt interpellációjára az alábbi választ 

adom: 

„Náray Béla, a Náray Bt tulajdonosa. A Bt. kizárólagos tulajdonát képezi a szentendrei 

belterületi 1881/A/1. hrsz-ú 302 m2 alapterületű ingatlan, mely természetben a Szentendre, 

Bogdányi út 15. sz. alatt található, melyhez a teljes telekrész 4943/10000 eszmei hányada 

(kevesebb, mint fele) tartozik.  

Az ingatlant társasházzá alakították, összesen 6 albetét van. Ebből a fent említett egy albetét a 

Náray Bt. tulajdona, 1 albetét magántulajdonosoké, 4 albetét az Önkormányzaté (ezekhez 

összesen a teljes telekrész 3633/10000 eszmei hányada tartozik).  
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Tehát sem a Náray Bt., sem az Önkormányzat nem többségi tulajdonosa a telekrésznek. Az 

udvar rendkívül kicsi, egy részén tároló helyiségek találhatóak, melyekben tűzifát tárolnak a 

lakók. Az udvar nincs lebetonozva, csak a kapualj, ahol legfeljebb egy jármű fér el. Mint arról 

a Vagyongazdálkodási Csoport munkatársai már évekkel ezelőtt tájékoztatták Náray Bélát, az 

udvar parkolásra nem használható, mert a járművek igen rövid idő alatt tönkre tennék az 

udvar területén futó szennyvízvezetékeket (beszakadnának, nem bírnák a terhelést). 

Náray Béla februári levelére még februárban válaszoltunk, melyet első alkalommal a 

Szentendre, Bogdányi u. 15. címre postáztunk. A tértivevényes levél két alkalommal nem 

kereste jelzéssel érkezett vissza, tehát a panzióban senki nem vette azt át és a postai értesítésre 

sem ment be senki a címzett részéről a postára (mellékelem a tértivevény másolatát). Ezt 

követően a személyi és lakcím nyilvántartásból kerestük ki Náray Béla címét (Szentendre, 

Berek u. 32.), melyen márciusban sikerült kézbesíteni válaszunkat.  

A Náray Bélának írt levelünkben tájékoztatást adtunk arról, hogy egy 2008-as 

rendeletmódosítás alapján lehetősége van a Bt.-nek arra, hogy kedvezményes, évi 18.000 Ft 

összegért behajtási engedélyt váltson ki a Bem utcába és a Tinódi közbe. E módosításnak 

pontosan az volt a célja, hogy a panzióknak kedvezményes behajtást biztosítsunk, 

Önkormányzatunk tehát ajánlott megoldást Náray Béla problémájára, mellyel a vállalkozó – 

annak ellenére, hogy erről már korábban is tudomása volt – eddig nem élt.  

A Náray Bt. időközben beadta kérelmeit 3 darab behajtási engedélyre. A helyzetet bonyolítja, 

hogy a két zsákutcába összesen 4 jármű fér be, és már folyamatban van egy másik helyi 

panziós behajtási engedély kérelme is (aki szintén 3 engedélyt igényelt). A két kérelmező 

kérelmeinek elbírálása folyamatban van. 

A Náray Bt. adófizetési kötelezettségével kapcsolatban az adótitok védelme miatt konkrét 

információ nem adható ki, de azt tudni kell, hogy a legmagasabb adófizetési kötelezettség az 

ingatlanhoz kapcsolódik (építményadó), amit a mindenkori tulajdonosnak tevékenységtől 

függetlenül meg kell fizetnie.” 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: kiegészítésként elmondja, hogy az adótitok hatálya alá eső 

összegek kimondása nélkül érzékeltetni szeretné a 600 EFt  valóságtartalmát. A 600 EFt 

majdnem a duplája annak, ami a ténylegesen tőle befolyó összeg. Ennek az összegnek a 

legnagyobb tétele az ingatlan után fizetett építményadó, ennél is kevesebb az idegenforgalmi 

adó, és az általa fizetett iparűzési adó mértéke nem éri el az 1 db éves behajtási engedély 

értékét.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a megoldásra új elem nem jelent meg a válaszban. Nem látja 

életszerűnek, hogy az udvaron parkoló autók tönkre tennék a csatornát. A legegyszerűbb 

megoldás mindenképpen az udvarban történő parkolás lenne. A 18 EFt-os parkolási engedély 

egy gépkocsi után nehezen kitermelhető a panzió esetében, a tulajdonos ezért is írta a 

kétségbeesett levelét. A jelenlegi állapot szerint vélhetően be fogja zárni a panziót. Ha a 

válaszban szerepelne, hogy tárgyalást kezdeményeznek a tulajdonossal a megoldás 

megkeresésére, akkor talán még el is tudná fogadni azt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Alpolgármester úr folyamatos egyeztetést folytat. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: ezért született a levél, mert a tárgyalások nem hoztak olyan megoldást, 

amely alapján ő tudott volna valamit kezdeni. További alternatívákat kell keresni. 

 

Kun Csaba alpolgármester: beszámol arról, hogy Náray úr kb. egy hónapja a fogadóóráján 

kereste fel, ahol elmondta neki, hogy írásban is adja be a problémáját, hogy a szociális 

bérlakókkal szemben hivatalosan is felléphessen az önkormányzat. Náray úr ezt nem akarja, 
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mert szerinte nem megoldás hogy az udvarban parkoltasson, mert összekarmolják, leöntik 

savval az autókat az ott lakók, ő ezt a konfliktust nem vállalja. Elmondta neki, hogy csak 

akkor tudnak segíteni, ha ő is felvállalja, hogy írásos beadványt készít. A 18 EFt-os parkolási 

lehetőséget a belvárosi panziók miatt alakították ki, ezért módosították a rendeletet is. Más 

belvárosi panzióknál ez a probléma nem jelentkezik, ők megveszik a bérletet. Ha nem tud a 

panzióba vendéget fogadni, akkor a 18 EFt kifizetése is probléma. Lehetőségként megemlítik, 

hogy ki kellene költöztetni a szociális bérlakókat, meg lehetne vásárolni a panziót és 

bérlakásokat lehetne kialakítani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Náray úrral újabb egyeztetést kezdeményeznek. Kérdése 

Képviselő úrhoz, hogy így elfogadja-e a választ? 

 

Fülöp Zsolt képviselő: elfogadja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti Fülöp Zsolt képviselő úr kérdését:  

„2010. március 22-én (hétfőn) Pomáz felől füstöt és pernyét hozott a szél a Pannónia telepre. 

A légszennyezettség mértéke miatt bejelentést tettem a Hivatalba, ahol azt a tájékoztatást 

kaptam, hogy Pomázon az ipartelepen előre bejelentett és engedélyezett égetés miatt szállt a 

füst, korom, pernye a Pannónia telepre. A környék lakóival beszélgetve tudtam meg, hogy ez 

nem egyedi eset, a pomázi ipartelep felől „rendszeresen fúj mindig valamit a szél”. Ez 

különösen zavaró a nyári időszakban, amikor az ablakok többnyire nyitva vannak. 

Az uralkodó széljárás miatt, ha a pomázi ipartelepen égetést végeznek – ha engedéllyel is – a 

füst és a pernye a Pannónia telepieket borítja el, 

- lehetséges ezért a lakóövezetben légszennyezettséget mérő műszer telepítése? 

- Kezdeményez egyeztetést a pomázi Önkormányzattal és Tűzoltósággal a probléma 

megnyugtató rendezésére? (pl. bizonyos szélerősség felett tilos az égetés, Szentendre 

Önkormányzatát és a lakosságot tájékoztatják, ha engedélyt adnak ki.)” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felolvassa válaszát: 

„A 2010. március 22-én Pomáz felől a szél füstöt és pernyét hozott a Pannónia telepre 

beadványával kapcsolatban a Képviselő Úr, lakosokkal történő beszélgetése kapcsán 

tájékoztatott minket, hogy az égetések Pomázon több ízben történnek. Hivatalunk felé a 

Pannónia telepről nem érkezett panasz ezen ügyekben. 

Bejelentését követően a környezetvédelmi referens a tűzoltóság tájékoztatását kérte az esettel 

kapcsolatban. A szentendrei tűzoltóság tájékoztatása alapján Pomázon történik bejelentett 

égetés és intézkednek a tárgyi esettel kapcsolatban. Pomáz Város belterületén kerti hulladékot 

az ingatlan tulajdonos csak az ingatlanon belül és csak hétfőn égethet, külterületen csak az 

ingatlanon belül, hétfőn és pénteken égethet. Sajnálatos módon szomszédos városunk nem 

dolgozott ki komplex megoldást az égetés nagyfokú visszaszorítására, mint Szentendre 

Önkormányzata. Hivatalunk levegőtisztaság védelem szempontjából kizárólag Szentendrén 

rendelkezik hatáskörrel. A szentendrei Tűzoltóság tájékoztató levelét az esettel kapcsolatban 

csatolom. 

A levegőtisztaság-védelem kereteit a környezetvédelmi törvény alapelveire épülő, a levegő 

védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001.(II.14.) Kormányrendelet határozza 

meg. A Kormányrendelet végrehajtásának részletes előírásait miniszteri rendeletek 

tartalmazzák. Az ország területén a légszennyezettséget és a légszennyezettségi határértékek 

betartását - külön jogszabályban meghatározott módon - az Országos Légszennyezettségi 

Mérőhálózat segítségével méréssel vagy egyéb eljárással rendszeresen vizsgálják. A méréses 

vizsgálathoz a mérőhálózat telepítése és fenntartása, valamint az egyéb vizsgálati módszerek 
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feltételeinek biztosítása állami feladat. A Közép-Duna –völgyi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Budapesten (11 ponton) és Szentendréhez 

légvonalban legközelebb esően Vácon is üzemeltet automata mérőhálózatot. Szentendrén 

jelenleg egy manuális mérőpont található (egy komponens vizsgálatával). 

Szentendre Város Önkormányzatának lehetősége van saját mérőállomás üzemeltetésére. Ez 

történhet fix telepítésű automata állomással vagy manuális állomással, illetve esetlegesen 

megrendelés alapján imisszió mérésre is van lehetőség. 

1. A fix telepítésű automata állomás telepítési költsége a szükséges klímával és fűtéssel 

ellátva, a komponensek méréséhez szükséges mérőberendezésekkel (pl.: NO, NOx, 

SO2, CO, Ózon, Szálló por stb.) valamint a légköri (időjárási) paramétereket vizsgáló 

berendezésekkel kb.: 80-90 Millió Forint. 

Ehhez jön évente az üzemeltetés kötsége (pl.: áramigény, kalibrációk, szűrőcsere, 

adatfeldolgozás, kisebb javítások stb.)  kb.: 4-5  Millió Forint/év 

2. A manuális állomásnál a mérendő komponense határozzák meg a költségeket. Ez 

általában egy 24 órás átlagot-tendenciát fog adni. Itt a mintavevő készülékek, 

berendezések költsége, a hetente történő cserék, az analizálás, labormunka, 

feldolgozás stb. költségei az irányadók. Kb.: komponensenként ~2 Millió Forint + 

~900.000 Forint laborköltség/ komponensenként/év becsült költség (a mérőműszer 

árak és a laborálások költsége komponensektől függő és változó) 

3. Imissziós mérés mérőkocsival Kb.:  ~1 Millió Forint /1 hónap 

A költségek tájékoztató jellegűek. 

 

Mind a Szentendrei- mind pedig a Pomázi Önkéntes Tűzoltósággal és Pomáz Város 

Hivatalával felvettem a kapcsolatot. Az idő rövidsége miatt telefonon megkerestem őket, 

akiktől kértem, hogy amennyiben tudomásuk van előre bejelentett égetésről vagy mint jelen 

esetben káreseményről, úgy arról Szentendre Város Polgármesteri Hivatalát azonnal 

értesítsék, hogy a lakosságot tájékoztatni tudjuk. Ezenkívül kértük őket, hogy tegyenek meg 

mindent az égetések visszaszorítása érdekében és többszöri ellenőrzést foganatosítsanak az 

égetések kapcsán. Javasoltam, hogy Pomáz Városa is dolgozzon ki komplex megoldást is a 

cél elérése érdekében. (például helyi komposztálási programot indítsanak be a 

hulladékmegelőzés és a nem környezetkímélő égetéssel történő hulladékártalmatlanítás 

visszaszorítása érdekében.) 

A Közép-Duna –völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget 

pedig levélben meg fogom keresni, hogy van-e lehetőség Szentendre területén állami 

feladatként fix telepítésű automata állomás telepítésére. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: nem a lakossági, hanem az ipartelepen történő égetés a probléma. A 

levélben szereplő esetben a nádas égett, melynek oltására nem is intézkedtek. A lakók 

elmondása szerint nyáron rendszeresen kellemetlen szagokat hoz a szél. Javasolja a Pomázi 

Önkormányzattal egyeztetni az égetések szabályozása ügyében.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: előkészítenek egy levelet a pomázi Polgármester úrnak, 

melynek másolatát kéri küldjék el Képviselő úrnak.  
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A következőkben felolvassa Szegő András képviselő úr kérdését: 

 

„Az elmúlt hónapok során sok esetben tettem fel olyan kérdéseket a testületi ülés végén, az 

Egyebek c. napirendi pont keretében, melyeket nem tartottam annyira súlyosnak, hogy 

interpellációt készítettem volna belőlük. Csak kivonatosan, címszavakban párat felsorolok 

ezek közül. 

 

2009. decemberi testületi ülésen: 

- Közterületen, engedély nélkül létesített síremlékek ügye 

- Az önkormányzat honlapjának folyamatos, naprakész karbantartása 

2009. novemberi testületi ülésen: 

- A szelektív hulladékgyűjtők melletti szemétkupacok eltakarítása 

- Az autók futóművét rongáló, túl magas járdaszegélyek korrekciója 

 

Nem akarok most régebbre visszamenni, de sokáig sorolhatnám még felvetéseimet, 

melyeknek közös jellemzője az, hogy semmiféle választ, visszajelzést nem kaptam rájuk. 

Nem várok formális választ ajánlott levélben, de azt igen, hogy legalább egy e-levelet, vagy 

telefonhívást kapjon az Egyebekben kérdést felvető képviselő, melyben röviden informálja őt 

az illetékes. Egyébként ezt is elmondtam már a testületi ülésen, eredmény nélkül. Nagyon 

remélem, hogy nem kell minden apróságot interpellációba csomagolni ahhoz, hogy választ 

kapjak rájuk – még ha negatívat is, hiszen a negatív válasz is válasz. De a semmilyen választ 

nem tudom elfogadni. 

Köszönöm válaszukat: Szegő András” 

 

Felolvassa a kérdésre adott választ: 

 

„A képviselő úr által a 2009. novemberi üléstől átnézésre kerültek az Egyebek napirendi 

pontban elhangzott észrevételei, kérdései, amelyek az alábbiak voltak: 

 

Közterületen, engedély nélkül létesített síremlék ügye: 

 

A közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló többször módosított 13/2005. (IV.15.) 

Önk. sz. rendelet (továbbiakban: R.) 2010. április 1-től hatályos szabályai szerint minden 

közterületként funkcionáló önkormányzati terület rendeltetéstől eltérő használatához 

közterület-használati engedélyhez kötött. Az ezt megelőző szabályok szerint csak a R. 3. §-

ában meghatározott közterület-használatokra kellett engedélyt kérni.  

A képviselő úr által említett síremléket (11-es út - Egres út kereszteződésnél) közterületen 

helyezték el a R. módosítása előtt. Az elhelyezés időpontjában hatályos rendelet a síremlékre 

nem terjedt ki, ezért arra engedélyt sem kellett kérni. Ennek ellenére megkerestük a 

hozzátartozókat és kértük, hogy fontolják meg, hogy máshol, méltó helyen helyezzék el a 

síremléket. Jeleztük továbbá, hogy a terület használatára nincsenek szerzett jogaik, így 

amennyiben az Önkormányzat később a területet igénybe kívánja venni (pl. út- vagy 

járdaépítés), akkor a síremlékeket át kell majd helyezniük máshová. 

 

Az önkormányzat honlapján folyamatos, naprakész karbantartása 

 

A 2009. novemberi testületi ülésen a honlap frissítésével kapcsolatos felvetését követően 

kialakításra került az Önkormányzat/Testületi ülés menüponton belül egy olyan felület, ahol a 

korábbi testületi ülés meghívói és a nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések is 

visszakereshetők. Így itt már megtalálhatja a 2009. decemberi, a 2010. januári, februári, 



 143 

márciusi és áprilisi testületi ülés meghívóját és az előterjesztéseket. És ugyancsak itt találja a 

kérdésre, interpellációra adott válaszokat is, azon testületi ülések esetén, ahol ez benyújtásra 

került, illetve a postázást követően érkezett interpellációkat, kérdéseket utólag szintén 

feltesszük. 

 

A bizottsági meghívók és előterjesztések vonatkozásában jelenleg az adott hónapi ülésekre 

szóló meghívók és a nyílt ülésen tárgyalandó bizottsági előterjesztések, tájékoztatók 

találhatók meg a honlapon. Az országgyűlési képviselő választásra történő előkészületek miatt 

a honlap szerkezetében egyéb változtatás átmenetileg leállt, de május végéig a bizottsági 

archív anyagok feltöltését is el fogjuk végezni, így a korábbi ülések meghívói és 

előterjesztései is elérhetőek lesznek a honlapon. 

 

A közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalát, a meglévő adatok frissítését illetve bővítését 

ugyancsak május végéig naprakész tartalommal feltöltjük.  

 

Szelektív hulladékgyűjtők melletti szemétkupacok eltakarítása 

 

A Városi Szolgáltató Zrt. a szelektív hulladékgyűjtőket korábban hetente 4 alkalommal 

ürítette, majd ezt követően bevezetésre került a heti 5 majd a heti 6 napi takarítás. A cél az, 

hogy Szentendre egész területén bevezetésre kerüljön a háztól történő szelektív 

hulladékgyűjtés, azonban a lakótelepen akkor is meg kell tartani ezeket a gyűjtőszigeteket. A 

megelőzés hatékony eszköze pedig a szelektív hulladékgyűjtő szigetek térfigyelő kamerával 

megfigyelt területekre történő áthelyezése lehet. 

 

 

Az autók futóművét rongáló, túl magas járdaszegélyek korrekciója 

 

A város költségvetése jelenleg nem teszi lehetővé a járdaszigetek átépítését. Tudomásom 

szerint eddig nem történt futómű rongálás ezeken a járdákon, de amint a pénzügyileg 

lehetőségünk lesz rá, ezeknek a magas járdaszigeteknek a korrekcióját elvégezzük.” 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: kiegészítésként elmondja, hogy az előzőekben elhangzott 

kérdéseket gyűjtötték ki, amelyekre Képviselő úr csak részben, vagy egyáltalán nem kapott 

választ, de természetesen az intézkedések megtörténtek. Ígéretet tesz, hogy a jövőben a 

válaszokat e-mailben is el fogják küldeni. Elmondja, hogy a nyár folyamán tervezik a honlap 

teljes átstrukturálását, hogy az információk minél rendszerezettebbek és könnyebben 

elérhetőek legyenek.  

 

Szegő András képviselő: megköszöni a válaszokat.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: sajnálja hogy Képviselő úr nem kapott kérdéseire időben választ, 

de a jövőben jobban figyelni fog erre. 

 

 

18.  Egyebek 

 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: a moldvai csángó gyerekek szervezetének Szentendrén van az 

egyik központja, akik gyerekek taníttatását támogatják. A válság miatt több vállalkozásnak 
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vissza kellett lépnie a támogatásból, ezért kéri Polgármester urat, próbáljanak meg segítséget 

nyújtani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, hogy írásban adjanak be kérelmet, és megvizsgálja 

honnan lehet forrást biztosítani.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: Vanília utcánál magánterületet közterületként 

használnak. Megoldást kér, és azt, hogy írásbeli választ kapjon a lakos, aki ezt kéri.  

 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: tudomása szerint az ingatlan osztatlan közös 

tulajdonában van olyan ott lakóknak, akiknek az ingatlanuk megközelítését szolgálja. A 

szabályozási tervben szerepel, hogy az önkormányzat útlejegyzést szerezhet ebben, 

amennyiben a költségvetésben erre fedezete lesz. Írásban csak annak tud válaszolni, akitől ő 

írásban kap kérést.  

 

Benkovits György képviselő: bejelenti, hogy május 1-vel a ProSzentendre Kft Felügyelő 

Bizottsági tisztségéről lemond, személyes okokra hivatkozval. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elfogadja a lemondást de kéri, hogy május 15-vel történjen 

az, mert a testületi ülés 13-án lesz. Kéri az MSZP frakcióvezetőjét, hogy a megüresedett 

tisztégre tegyen javaslatot. 

 

Zakar Ágnes képviselő:  

- az izbégi lakópark melletti terület átminősítését kérte már többször; 

- a Bükkös-patak partján nagyon sok veszélyes, kiszáradt fa van, kéri ezek felmérését. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  

- kéri Jegyző Asszonyt, hogy a jelzett területet az Ösvény utcai átminősítési kérelem 

mellett szerepeltessék; 

- a fakivágással kapcsolatban elmondja, hogy új eu-s irányelv szerint nem szabad a 

fákat kivágni. 

 

Zakar Ágnes képviselő: az iskolaérettségi visszatartás problémájára hívja fel még a 

figyelmet.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:  a tavalyi évben kialakult helyzet miatt tárgyalásokat folytattak a 

Nevelési Tanácsadóval és kérték hogy – a szakmailag indokolt eseteken kívül – szülői 

kényelmet szolgálva ne tartsák vissza a gyerekeket óvodába. A helyzet tisztázása érdekében 

az Oktatási Hivatalhoz állásfoglalás kérést nyújtottak be több kérdésben, de a válasz még nem 

érkezett meg. A jelenlegi jogi helyzet szerint az iskolaigazgatóknak kell döntenie a 

helyzetben. Megjegyzi, hogy a gyerekeknek nem az óvodai felkészítés hiánya miatt nem 

engedik őket iskolába, hanem olyan – akár logopédiai, akár családi, pszichés – problémák 

miatt, amin az óvoda fejlesztése már nem tud többet hozzátenni az iskolai felkészítésükhöz. 

Amint az állásfoglalást megkapja, azonnal kiküldi az értesítést az iskoláknak, óvodáknak és 

Képviselő Asszonynak is. 

 

Zakar Ágnes képviselő: Pipacs utcai lakó (Skorán Ottó) közbiztonsági lámpát szeretne, de 

hosszú idő után olyan választ kapott, hogy saját költségén megcsináltathatja.  
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Fülöp Zsolt képviselő: jelzi, hogy a Művész tér alján 4 db olyan fa található, amelyek nagyon 

balesetveszélyesek, viszont mókusok laknak benne. Olyan megoldás kellene, hogy ne vágják 

ki teljesen. 

 

Szegő András képviselő: írásban is megküldte képviselőtársainak, hogy a Jobbik Párt 

irodájának kirakatában több antiszemita kép van kitéve – ezeket ismerteti. Meghívja 

képviselőtársait 16-án (pénteken) a Holokauszt emléknapján a Petőfi utcai emléktáblánál 

Keserű Kálmán szolgabíró emléktábláját avatják fel, aki nagyon sokat tett a szentendrei és 

környékbeli zsidók megmentéséért.  

A Szentendre TV választási műsorával kapcsolatos kifogásait és észrevételeit ismerteti.  

 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén 22.35 órakor az ülést 

bezárja.  

 

 

 

K.m.f. 

 

dr. Dietz Ferenc                                                                                     dr. Molnár Ildikó 

polgármester                                                                                                   jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


