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Szám: 15/2011. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2011. augusztus 4-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel tartott üléséről 

 

 

Jelen lévő képviselők: dr. Dietz Ferenc polgármester, Dicső Zoltán, Fekete János, dr. Filó 

András, Hidegkuti Gergely, Kiss Károly, Kun Csaba, dr. Pázmány 

Annamária, Pintér Ádám, dr. Török Balázs alpolgármester és Zakar 

Ágnes képviselők 

 

Távol vannak:  dr. Dukai Miklós, Fülöp Zsolt, Magyar Judit és Tolonics Gyula 

 

Hivatalból jelen 

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

 

Tanácskozási joggal 

jelen van az ülésen:   Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész, Bartha Enikő jegyzői kabinet 

vezetője, Szirmai Erika irodavezető, Puhl Márta irodavezető, Szűcs 

Imréné irodavezető, dr. Dóka Zsolt jogtanácsos és közbeszerzési 

szakértő,  dr. Reinhoffer Katalin jogi referens, dr. Gerendás Gábor 

irodavezető, dr. Nádudvari Gyöngyi vagyongazdálkodási-jogi 

ügyintéző, dr. Hevesi Tünde vagyongazdálkodási ügyintéző, 

Sándorné Vincze Viktória környezetvédelmi referens, Gabay Anett 

vagyongazdálkodási ügyintéző, Virágh János városüzemeltetési 

referens, Ocskay Gábor műszaki előadó.  

 

Napirendi ponthoz megjelentek:  

 

 

VSz Zrt-vel kapcsolatos témákhoz   Somogyi Zsolt vezérigazgató VSz Zrt. 

ProSzentendre Kft-vel kapcsolatos témákhoz Simon Péter gazdasági igazgató 

Szabó Zsófia ügyvezető 

Kocsis Gáspár tervező 

V-8 uszoda koncessziós eljárása témához  Bacsa Csaba ügyvezető 

Kulturális Kft tárgyában készült előterjesztéshez Kolti Helga ügyvezető 

Postás-strand fejlesztési terveiről c. előterjesztéshez Lukács Péter építész 

       Szász István Róbert ügyvezető 

       Szűcs Noémi 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 15.12 órakor az ülést megnyitja és megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület 11 fővel határozatképes. Ismerteti, hogy a meghívóban 7-es napirendi 

pontként szereplő V-8 Uszoda és Szabadidőközponttal kapcsolatos szolgáltatási koncessziós 

eljárással kapcsolatban készült előterjesztés nem kerül megtárgyalása.  

 

Kun Csaba képviselő: kérdése, hogy a közbeszerzési eljárás meddig teszi lehetővé a lezárás 

halasztását?  
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dr. Kirchhof Attila aljegyző: válaszában elmondja, hogy a közbeszerzési eljárásban tervezett 

határidők szerepeltek. Miután koncessziós eljárásról van szó, kötelezően tárgyalást kell 

tartani. Ennek időtartama nincs meghatározva. A közbeszerzési törvény alapján az 

eredményhirdetéstől számított határidők vannak. A sürgősséget az indokolta, hogy a 

tárgyalásokat elkezdték, és szeretnék ha minél hamarabb döntés születne.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: indítványozza, hogy a meghívóban 18-as szám alatt 

szereplő előterjesztés II. pontját ne vegyék a mai ülésen napirendre, mivel még folynak az 

egyeztetések.  

 

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

szavazásra bocsátja Mildenberger Veronika tulajdonában lévő ingatlanok cseréjével 

kapcsolatos sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3072   Száma: 11.08.04/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 15:20  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 
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Kiss Károly képviselő tévedésből Tolonics Gyula képviselő pultját kapcsolta be és azon 

szavaz. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a TDM pályázat tárgyában készült 

sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3073   Száma: 11.08.04/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 15:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Fő tér 12. szám alatti ingatlan 

használatáról  szóló sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3074   Száma: 11.08.04/0/0/A/KT 
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Ideje: 2011 augusztus 04 15:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az AquaPalace Kft. és a Raiffeisen 

Property Lízing Zrt-vel kötendő lízingszerződés jóváhagyásáról szóló sürgősségi indítvány 

napirendre vételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3075   Száma: 11.08.04/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 15:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 
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Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az elhangzott módosításokkal szavazásra bocsátja a napirend 

elfogadását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3076   Száma: 11.08.04/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 15:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

N A P I R E N D  

 

 

1.  Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzat 

tulajdonában lévő ingatlan és Mildenberger Veronika 

tulajdonában lévő ingatlanok ingatlancsere megállapodása 

tárgyában 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

2.  Sürgősségi indítvány a TDM pályázat tárgyában  

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

3.  Sürgősségi indítvány a Fő tér 12. szám alatti ingatlan 

használatáról  

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

4.  Sürgősségi indítvány az AquaPalace Kft. és a Raiffeisen 

Property Lízing Zrt-vel kötendő lízingszerződés 

jóváhagyásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

5.  Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2011. évi üzleti 

tervéről, valamint a 2010. évi adózott eredmény 

felhasználásáról való rendelkezésről 

 

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

rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

6.  Előterjesztés a távhőszolgáltatásról dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

7.  Előterjesztés Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulásról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

8.  Előterjesztés a Pap-sziget Revitalizációjáért Nonprofit 

Közhasznú Kft.-ről 

 

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

rendelhető el! 

dr. Török Balázs 

alpolgármester 

9.  Előterjesztés a Pro Szentendre Kft. tárgyában 

 

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

ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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10.  Előterjesztés a kistérségi csatornázásról dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

11.  Előterjesztés Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság tárgyában 

 

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

ülés rendelhető el!  

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

12.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a város forgalmi és parkolási rendjéről és a 

parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő 

behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli 

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

módosításáról szóló …/2011. (…) önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

13.  Előterjesztés a Bezsoker Kft tulajdonában álló, 8909 hrsz-ú 

ingatlannal kapcsolatos útlejegyzési ügyben  

 

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

alapján zárt ülés! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

14.  Előterjesztés SPAR területbérleti szerződéséről 

 

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

alapján zárt ülés! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

15.  Előterjesztés T-Mobile optikai állomás ellátásáról 

 

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

alapján zárt ülés! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

16.  Előterjesztés Postás-strand fejlesztési terveiről 

 

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

ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

17.  Előterjesztés a szentendrei 036 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 

elővásárlási joggal történő rendelkezésről 

 

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

rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

18.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában 

lévő ingatlanok törzsvagyonból való kivonása és 

értékesítésre való kijelöléséről 

 

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

ülés rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

19.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában 

lévő ingatlanok értékesítéséről 

 

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

ülés rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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20.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 

helyiségbérlőinek bérleti díj csökkentés, illetve elengedés 

iránti kérelméről 

 

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

ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

21.  Előterjesztés lakásbérlők részletfizetési kérelmének 

tárgyában 

 

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

alapján zárt ülés! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

22.  Előterjesztés lakásbérlő részletfizetési kérelmének 

tárgyában 

 

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

alapján zárt ülés! 

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

23.  Előterjesztés az eKözigazgatási rendszer jövőjéről való 

stratégiai döntésről  

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

24.  Előterjesztés az Európai Mobilitási Héthez –Európai 

Autómentes Naphoz való csatlakozásról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

25.  Előterjesztés az önkormányzati iskolák alapító okiratainak 

módosításáról  

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

26.  Előterjesztés a Rév u. tengelyétől az Ady E. út 

csatlakozásáig tartó Duna korzó közterület elnevezés 

Korniss Dezső sétányra történő módosításáról  

 

 

dr. Molnár Ildikó 

címzetes főjegyző  

 

 

 

 

 

Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan 

és Mildenberger Veronika tulajdonában lévő ingatlanok ingatlancsere 

megállapodása tárgyában 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3077   Száma: 11.08.04/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 15:22  
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Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

311/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. megállapítja, hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 3458/6 hrsz-ú, 

ingatlan 520 m2, 3458/7 hrsz-ú ingatlan 473 m2 és 3458/8 hrsz-ú ingatlan 552 m2 

nagyságú és beépítetlen terület megnevezésűek; 

2. megállapítja, hogy Mildenberger Veronika tulajdonában álló 3462/2 hrsz-ú ingatlan 

„saját használatú út” megnevezésű és 1058 m2 nagyságú, valamint a 3462/1 hrsz-ú 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 2116 m2 nagyságú; 

3. úgy dönt, hogy a megállapodás alapján a 3458/6 hrsz-ú ingatlant elcseréli a 3462/2 

hrsz-ú ingatlanra, valamint a 3462/1 hrsz-ú ingatlan cca. 117 m2 nagyságú részére; 
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4. úgy dönt, hogy az értékkülönbözet kompenzálása érdekében a 3462/2 hrsz-ú ingatlant, 

valamint Szentendre Város Önkormányzat ingatlanait kitisztítatja saját kiöltségre, 

valamint a telekcsere lefolytatása után a 3462/2 hrsz-ú ingatlanon földutat alakít ki 

(utat zúzott kővel leszórja); 

5. megállapítja, hogy Mildenberger Veronika a csereügylet ingatlan-nyilvántartás 

bejegyzésekor 1.000.000 Ft-ot fizet Szentendre Város Önkormányzat részére; 

6. felkéri a Polgármestert, hogy az értékbecsléseket rendelje meg az érintett ingatlanokra;  

7. felkéri a Polgármestert, hogy ezekkel a feltételekkel a megállapodást kösse meg 

Mildenberger Veronikával; 

8. felkéri a Polgármestert, hogy a bozótirtást végeztesse el a megállapodás alapján; 

9. felkéri a Polgármestert, hogy a telekalakítást rendelje meg és a Földhivatalnál indítsa 

el az eljárást; 

10. felkéri a Polgármestert, hogy a csereügylet lefolytatása után a kialakult ingatlanokra is 

értékbecslést rendeljen meg, és terjessze a Képviselő-testület elé értékesítésre való 

kitűzés céljából. 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2011. október 30. 

 

 

 

Sürgésségi indítvány a TDM pályázat tárgyában  

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

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

javaslatot. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3078   Száma: 11.08.04/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 15:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 
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Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

312/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-3.1.2/C-11-2011-0001 

kódszámú TDM pályázattal kapcsolatosan a 12/2011. (I. 20.) Kt. sz. képviselő-testületi 

határozat B2. pontját az alábbiak szerint módosítja, egyidejűleg az eredeti 2. pontot hatályon 

kívül helyezi: 

 

„dönt arról, hogy a TDM pályázat megvalósításának és fenntartásának ideje alatt, azaz a 

2011. október 1. – 2018. szeptember 30. közötti időszakban évi bruttó 11 703 900 Ft-tal 

hozzájárul a TDM Szervezet működéséhez” 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

Sürgősségi indítvány a Fő tér 12. szám alatti ingatlan használatáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

Fekete János képviselő: szkeptikusan fogalmazott a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Idegenforgalmi Bizottság ülésén, ezért megköveti Kun Csaba bizottsági elnök urat, 

megköszönve a testvérvárosok pozitív reagálását.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Címzetes Főjegyző Asszonynak.  
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dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a határozati javaslat 2. pontjának kiegészítését 

javasolja azzal, hogy „a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményezését követően”.  

 

 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3079   Száma: 11.08.04/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 15:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

313/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 
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Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. támogatja, hogy a Szentendre, Fő tér 12. szám alatti ingatlan egyes helyiségeit 

Szentendre testvérvárosai rendezzék be saját országuk vagy városuk stílusában; 

2. a határozat mellékletét képező, a testvérvárosokkal kötendő használati szerződés 

megkötését javasolja a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményezését követően; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy folytasson egyeztetést a testvérvárosokkal a szerződés 

megkötése érdekében 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:   1-2. azonnal 

                    3. 2011. október 31. 

 

 

Használati megállapodás 

 

 

Amely létrejött  

 

 

Szentendre Város Önkormányzata  

székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

adószám: 15395364-2-13 

képviseli dr. Dietz Ferenc polgármester 

mint használatba adó 

 

és  

 

 

Név: 

székhely:  

adószám:  

képviseli:  

mint használatba vevő között 

 

az alábbi feltételekkel: 

 

 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen megállapodás tárgya Szentendre Város 

Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő az ingatlan-nyilvántartásban 

Szentendre belterület ……..helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Szentendre 

Fő tér 12. szám alatt található épület    számú szobájának/szobáinak használata. 

2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy 2012. január 1-től 5 évig terjedő határozott 

időtartamra használatba adó évente legfeljebb 30 nap időtartamra használatba adja, 

használatba vevő pedig használatba veszi az 1. pontban meghatározott ingatlanrészt. 

Használatba vevő vállalja, hogy minden év december 1-ig megküldi a következő 

naptári évre vonatkozó használati ütemtervet. Az ütemterv alapján egy foglalás 

legalább 3 nap időtartamú kell, hogy legyen. Rendkívüli esetben előzetes egyeztetés 

alapján további egy hétre használatba vevő igénybe veheti az 1. pont szerinti 

helyiséget. Használatba adó vállalja, hogy az év fennmaradó részében az ingatlant 
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rendeltetésének megfelelően használja, és elsősorban Szentendrére érkező delegációk 

használatába adja. Amennyiben a többi helyiség szabad, akkor előzetes egyeztetés 

alapján mód van azok használatára is. 

3. Használatba adó szavatol azért, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlan a szerződés 

aláírásakor valamint annak egész tartama alatt rendeltetésszerű használatra alkalmas és 

azon harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Használatba vevőt az 

ingatlanrész használatában akadályozza, vagy korlátozza. 

4. A rendelkezésre bocsátott szobákban már készülő, beépített elemek kerülnek 

elhelyezésre. 

5. Szentendre Város Önkormányzata ingyenesen biztosítja használatba vevő részére a 

helyiségek használatát, tekintettel arra, hogy a használatba vevő saját 

országának/városának stílusában a rendelkezésére bocsátott szobát bútorokkal és 

használati tárgyakkal olyan módon felszereli, hogy alkalmas legyen komfortos 

vendégszobának. 

6. Használatba vevő városának címerét a helyiségben elhelyezheti, valamint a szoba 

elnevezése a testvérvárosról történik. 

7. Használatba adó vállalja, hogy 2011. szeptember 15-ig az érintett helyiségről fotót 

bocsát használatba vevő részére. 

8. Használatba vevő vállalja, hogy 2011. október 15-ig saját költségére egy látványtervet 

bocsát az Önkormányzat rendelkezésére a tervezett berendezésről. 

9. Használatba vevő vállalja továbbá, hogy Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a látványtervről hozott pozitív döntése esetén 2011. december 31-ig saját 

ingóságaival azok szállítási költségét is magára vállalva berendezi az 1. pontban 

rögzített helyiséget/eket. 

10. A használatba vevő által bevitt ingóságokon 5 év elteltével Szentendre Város 

Önkormányzata tulajdonjogot szerez. 

11. Használatba adó magára vállalja az üzemeltetés költségeit (rezsi, takarítás, 

karbantartás). 

12. Az 1. pontban meghatározott ingatlan vonatkozásában az Önkormányzat a többi 

ingatlanához hasonlóan rendelkezik vagyonbiztosítással. Használatba adó vállalja, 

hogy az ingatlan biztosítását a jelenlegi feltételekkel fenntartja és kiterjeszti az oda 

bevitt berendezési és használati tárgyakra. 

13. A kárveszély a használat ideje alatt használatba vevőt, míg a fennmaradó időszakban 

használatba adót terheli. Használatba vevő az általa delegált személyek károkozásáért 

felelősséget vállal. 

 

 

 

Kapcsolattartók 

 

Szentendre Város Önkormányzata 

Név:    

Cím:  . 

Tel :    

Fax:   

E-mail:    

 

Név:    

Cím:   

Tel :    
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Fax:   

E-mail:    

 

 

Jogvita esetén a felek törekednek a békés megegyezésre, amennyiben erre nincs mód 

Szerződő Felek az ingatlan fekvése szerinti bíróság illetékességét kötik ki.  

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 

 

Jelen szerződésben a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés 

után jóváhagyva aláírták. 

 

Jelen szerződés egymással mindenben teljesen megegyező …….. eredeti példányban készült. 

 

 

Szentendre, 2011.     

 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó   

polgármester címzetes főjegyző   

Szentendre Város Önkormányzata 

 

 

 

 

Sürgősségi indítvány az AquaPalace Kft. és a Raiffeisen Property Lízing Zrt-vel 

kötendő lízingszerződés jóváhagyásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3080   Száma: 11.08.04/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 15:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 
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Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

314/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja a Raiffeisen Property Lízing Zrt-vel és az AquaPalace Kft-vel kötendő 

3. számú szerződésmódosítást és felhatalmazza a Polgármestert, hogy azt az Önkormányzat 

nevében aláírja.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

1. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2011. évi üzleti tervéről, valamint a 2010. évi 

adózott eredmény felhasználásáról való rendelkezésről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Somogyi Zsolt, a VSz Zrt. 

vezérigazgatója.  

 

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

javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 3081   Száma: 11.08.04/1/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 15:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 90.91 66.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 9.09 6.67 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

315/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi adózott eredmény 

felhasználása tárgyában úgy dönt, hogy  
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1. a 242/2011. (VI. 9.) Kt. sz. határozatának 1. pontját az alábbira módosítja: 

„elfogadja a Szentendrei Városi Szolgáltató Zrt. 2010. évi mérlegbeszámolóját a 

határozat melléklete szerinti tartalommal, az 1.387 eFt, azaz egymillió-

háromszáznyolcvanhétezer forint adózott eredményből osztalékot nem fizet.” 

2. felkéri a Vezérigazgatót a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős:   Városi Szolgáltató Zrt. Vezérigazgatója  

Határidő:  azonnal 

 

 

2. Előterjesztés a távhőszolgáltatásról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Idegenforgalmi Bizottság javaslatát, mely szerint a határozati javaslat 1. pontjában a „hődíjat 

változatlanul…” kifejezés szerepeljen, valamint egy II. határozati javaslatban kerüljön 

megfogalmazásra, hogy a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Magyar Energia 

Hivatal jóváhagyását követően a Kormány távhődíj támogatására vonatkozó elképzeléseinek 

és az érdekképviselettel folytatott egyeztetés figyelembevételével készítsen előterjesztést a 

távhő díjak felülvizsgálatára vonatkozóan a Képviselő-testület novemberi ülésére. 

 

Kun Csaba képviselő: tájékoztatásul elmondja, hogy azért született ez a bizottsági határozat, 

mert ezzel az emeléssel egyedülálló lesz a város az eddig is legmagasabb alapdíjjal. A 

Kormánynak van koncepciója a távfűtésre – amelyet még nem ismernek – amelyben egységes 

távhődíjról van szó. Amikor megismerik az anyagot, akkor vissza lehet térni a témára és 

módosítani lehet az árak mértékét.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: maximális egyetértését fejezi ki. Kettős kételye van a 

kérdésben, amely szerint kétséges, hogy a Kormány lehetőséget ad emelésre, hiszen 

valamilyen formában segíteni kell az önkormányzatokat, másrészt nem biztos, hogy a 

lakosság ki tudja fizetni az esetleges emelést.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: emlékezete szerint a bizottság ülésén októberi határidő 

hangzott el.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri módosítani a határozati javaslat határidejét októberre.  

 

 

Jelzi, hogy Tolonics Gyula képviselő úr – aki távol van – gépe be van kapcsolva és Kiss 

Károly képviselő úr tévedésből azon szavazott. Kéri a tévedés korrigálását.  
 

dr. Pázmány Annamária képviselő: csak akkor szavazza meg a határozati javaslatot, ha a 

kérdéskört alaposan megvizsgálják, hiszen a lakók már most sem tudják fizetni számláikat.  

 

Kiss Károly képviselő: egyetértve az elmondottakkal, megerősíti, hogy óriási terhek vannak 

már most is a lakókon.  

 

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

határozati javaslatokat. 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

316-A/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 57/D. § (4) bekezdés alapján a 

távhőszolgáltatási ármegállapítással, árváltoztatással kapcsolatos állásfoglalását a Városi 

Szolgáltató Zrt. javaslatának megfelelően, a határozat melléklete szerinti tartalommal adja 

meg és javasolja a hődíjat változatlanul 3.573 Ft/GJ összegben, az alapdíjat 633 Ft/lm3/év 

összegben meghatározni; 

2. felkéri a Polgármestert az állásfoglalás megküldésére a Magyar Energia Hivatal részére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

316-B/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

Magyar Energia Hivatal jóváhagyását követően a Kormány távhődíj támogatására vonatkozó 

elképzeléseinek és az érdekképviselettel folytatott egyeztetés figyelembevételével készítsen 

előterjesztést a távhő-díjak felülvizsgálatára vonatkozóan a Képviselő-testület októberi 

ülésére. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:   Képviselő-testület 2011. októberi ülése 

 

 

 

3. Előterjesztés Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról  

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót. 

 

Kun Csaba képviselő, Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 

elnöke: a bizottság álláspontja szerint a pályázati kiírás az AVE cégcsoportnak kedvez. 

Miután ez hátrányos az Önkormányzat cégére nézve, kérték Alpolgármester urat, hogy 

vizsgálják meg, milyen lehetőség van a pályázati kiírás megtámadására – akár a kistérségi 

önkormányzatok együttes összefogásával.  

 

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

 

dr. Török Balázs alpolgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy 86 település tartozik a Duna-

Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásba. A társulási üléseken mindössze 

egy tucat település képviselteti magát, tehát nem túl nagy az érdeklődés. A várost ő képviselte 

a Közbeszerzési Bizottságban, ahol elmondta ellenérveit és módosító javaslatait. Ezek egy 
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részét elfogadta a bizottság, de a lényegesebb javaslatokat nem támogatta. Kezdeményezte, 

hogy az előkészítő bizottságban is kapjon helyet, melyre ígéretet kapott.  Elmondja, hogy a 

pályázati kiírás megtámadására a VSz Zrt-nek – mint pályázónak – lenne joga. Maga részéről 

inkább azt az utat választaná, hogy az Önkormányzat érdekeinek érvényt szerezzenek. Ehhez 

kapcsolódik, hogy a város érdeke, ha a hulladéklerakó nem a jelenlegi – értékes területen lévő 

– telepen lenne, hanem az Ipar utcában kerülne kialakításra. Szöveg szerinti módosító 

javaslata: „….elviekben támogatja, hogy amennyiben lehetséges, úgy a Duna-Vértes Köze 

Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer szentendrei hulladék átrakója ne az eredetileg 

tervezett Szabadkai utcai helyszínen, hanem az Ipar utcában kerüljön megvalósításra. Felkéri 

a Polgármestert és a VSz Zrt. Vezérigazgatóját a szükséges intézkedések megtételére. Az 

ezzel kapcsolatos esetleges többletköltségek vállalásáról a Képviselő-testület fenntartja 

magának a döntést.” 

 

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

nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3083   Száma: 11.08.04/3/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 15:38  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 90.91 66.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 9.09 6.67 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

317/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Városi Szolgáltató Zrt-nek a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Társulás által a társulás hulladékgazdálkodási eszközei üzemeltetésére kiírt, a 

Közbeszerzési Értesítő 2011. július 27-i számában 18662/2011 azonosítóval megjelent 

ajánlattételi felhívással induló közbeszerzési eljárásban történő részvételét támogatja; 

2. felkéri a Jogi és Ügyrendi Bizottságot, hogy az 1. pont szerinti részvételhez szükséges 

megállapodást hagyja jóvá; 

3. elviekben támogatja, hogy amennyiben lehetséges, úgy a Duna-Vértes Köze 

Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer szentendrei hulladék átrakója ne az 

eredetileg tervezett Szabadkai utcai helyszínen, hanem az Ipar utcában kerüljön 

megvalósításra. Felkéri a Polgármestert és a VSz Zrt. Vezérigazgatóját a szükséges 

intézkedések megtételére. Az ezzel kapcsolatos esetleges többletköltségek vállalásáról 

a Képviselő-testület fenntartja magának a döntést.  

 

Felelős:   Polgármester, VSz Zrt Vezérigazgatója 

Határidő: azonnal 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Kiss Károly képviselőnek, aki ügyrendben 

kért szót.  

 

Kiss Károly képviselő: miután a VSz Zrt Vezérigazgatója jelen van, kéri, hogy a parkolási 

rendelet módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalásával folytassák az ülést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért a javaslattal és szavazásra bocsátja az ügyrendi 

javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3084   Száma: 11.08.04/4/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 15:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 
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Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

 

4.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város 

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

övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli 

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

…/2011. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót.  

 

Kun Csaba képviselő, Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 

elnöke: jelzi, hogy a 3. § a. pontjában szereplőket kell megtárgyalni. Két parkolóhelyet 

jelöltek meg, amit az építtetőnek meg kell építenie. Véleménye szerint a rendelet 

módosításban ez pontatlanul szerepel, mert éppen arról van szó, hogy ezt nem lehet 

megépíteni.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: a rendelet szerint, amennyiben az ingatlanon nem 

kialakítható a parkoló, akkor lehet megváltani. Azt viszont nem rögzíti, hogy ki állapítja meg, 

hogy az adott ingatlanon ez kialakítható-e vagy sem.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési és közlekedési tanácsnok: az adott esetben a 

„kialakítható” szó megfelelő, mert ez pontosan értelmezhető. Példaként a Műemlékvédelmet 

említi, ahol ha nem engedélyezik, akkor ott a parkoló nem kialakítható.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: maximálisan egyetért ezzel, de a jogértelmezés ezt 

nem támasztotta alá.  
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Szirmai Erika építéshatósági iroda vezetője: rendeletben kell megalkotni azt a jogszabályt, 

amely alapján az építéshatóság egyedi hatósági ügyben eljárhat. Egyedi hatósági ügyben 

testületi határozattal nem tudják megoldani a problémát. Amennyiben a két parkolót a 

rendelet kötelezően megállapítja, az nem minden esetben normatív feltétel lesz, mert van 

amikor csak egy parkolóra lesz szüksége az építtetőnek, de lesz olyan eset is, amikor kettőnél 

többre. A rendelet felülvizsgálata szükséges a kérdésben.  

 

Kun Csaba képviselő: ha ez még mindig nem eldöntött dolog, akkor nem érti, hogy miért 

tárgyalnak erről.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felhívja a figyelmet, hogy amikor ennek a témának a 

tárgyalása a testület előtt volt egy konkrét eset miatt, akkor hoztak egy határozatot, és egyben 

– ez év júniusában – az az eljárás is megindult, hogy a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi 

és Idegenforgalmi Bizottság dolgozza ki annak a részletes feltételét, hogy ez rendeleti szinten 

hogyan kerüljön szabályozásra. Akkor a bizottság úgy döntött, hogy ez a kérdés nagyobb 

előkészítést igényel, ezért a szeptemberi ülésen fognak visszatérni erre. Időközben a 

Kormányhivatal jelezte, hogy annak ellenére, hogy igyekeztek figyelembe venni a testület 

szándékát az adott konkrét hatósági eljárásban, erre jogi lehetőség nincs. Kizárólag akkor, ha 

rendeleti szabályozást is megalkotja a testület. Konkrét esetet ismertet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: értelmezése szerint ha most döntenek a kérdésben, akkor az a 

konkrét esetre vonatkozik, ha viszont szeptemberben tárgyalják, akkor már nem csak arra.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felhívja a figyelmet, hogy régóta húzódó, egyedi 

hatósági ügyről van szó, amelyet a Tervtanács már többször átterveztetett, így ha a rendelet 

módosítását a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni szeretnék, akkor az építtető esetleges 

plusz költségeinek megtérítése iránt az Önkormányzattal szemben esetleg jogalappal tud 

fellépni.  

 

Kun Csaba képviselő: továbbra sem érti, hogy az előterjesztés miért került most a testület 

elé. Ha ezt most nem tudják alkalmazni az adott ügyre, akkor ezt sürgősséggel előterjeszteni 

nem volt értelmes. Javasolja, hogy szeptemberben tárgyalják ismét az előterjesztést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy erről szól a rendeletmódosításban a „C” variáció.  

 

dr. Filó András képviselő: kéri a bizottság, a munkacsoport és Tanácsnok úr segítségét 

abban, ha módosításra kerül a rendelet, akkor olyan szigorítások kerüljenek abba, hogy a 

város területén háztartásonként maximum 1 autó parkolhasson közterületen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: függetlenül attól, hogy az adót ide fizeti?  

 

dr. Filó András képviselő: közterületen háztartásonként 1 autó parkoljon, valamint teherautó 

ne parkolhasson közterületen ingyen.  

 

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

módosítás „C” változatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3085   Száma: 11.08.04/4/0/A/KT 
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Ideje: 2011 augusztus 04 15:52  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

Dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a „C” változatot a testület támogatja. 

Szavazásra bocsátja a rendelet módosítását egyben.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3086   Száma: 11.08.04/4/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 15:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város forgalmi és parkolási 

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

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

sz. rendeletének módosításáról szóló 33/2011. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a végrehajtásáról 

szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján, a közúti közlekedésről 

szóló 1/1975. (II. 05.) KPM-BM együttes rendelet szabályainak betartásával, figyelembe véve 

Szentendre Város történelmi hagyományait, földrajzi adottságait, építészeti jellegzetességeit, 

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

övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 

23/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:  
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1. § 

(1) A R. 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

„6. § (1) A parkolási övezet a közúti közlekedés szabályozásáról szóló, többször 

módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM számú rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 17. §-a 

(1) bekezdésének e) pontjában meghatározott módon (KRESZ 112/d és 112/e táblák) 

kijelölt olyan körülhatárolt terület, amelyek díjfizetés ellenében parkoló-automatából 

váltott szelvénnyel vagy parkolási jogot tanúsító bérlettel, vagy elektronikus 

díjfizetéssel (mobil parkolás), illetőleg díjfizetési mentességet igazoló okmánnyal, 

matricával, bérlettel (továbbiakban együttesen: bizonylattal) vehető igénybe és 

meghatározott időtartamig használható.” 

  

(2) A R. 2. sz. mellékletének „IV. PÓTDÍJAK” fejezetének táblázata helyébe az alábbi 

táblázat lép: 

Pótdíjak március 15 - október 31-ig* 

Zónák 
várakozási 

díj / óra 

15 napon belüli befizetés esetén 

(11 óra üzemidő) 

15 napon túli 

befizetés 

esetén 

I. zóna 200 2600.- + 200.- 8000.-+200 

II. zóna 240 3120.- + 240.- 9600.-+240 

III. zóna 320 4160.- + 320.- 12800.-+320 

Busz 1200 15600.- + 1200.- 48000.-+1200 

 

 

Pótdíjak november 01- március 14-ig* 

Zónák 
várakozási 

díj / óra 

15 napon belüli befizetés esetén 

(9 óra üzemidő) 

15 napon túli 

befizetés esetén 

I. zóna 200 2200.- + 200.- 8000.-+200 

II. zóna 240 2640.- + 240.- 9600.-+240 

III. zóna 320 3520.- + 320.- 12800.-+320 

Busz 1200 13200.- + 1200.- 48000.-+1200 
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2. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2011. augusztus 4. 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

  polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

5. Előterjesztés a Pap-sziget Revitalizációjáért Nonprofit Közhasznú Kft-ről 

Előadó: dr. Török Balázs alpolgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

Magyar Judit képviselő, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: elmondja, hogy a bizottság 

nem támogatja az előterjesztést.  

 

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

határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3087   Száma: 11.08.04/5/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 15:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

318/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a 280/2011. (VI. 9.) Kt. sz. határozatát hatályon kívül helyezi; 

2.  a Pap-sziget Revitalizációjáért Nonprofit Közhasznú Kft-vel szemben a 

cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 

74. § (1) bekezdése d) pontjára hivatkozással törvényességi felügyeleti eljárást 

kezdeményez a taggyűlés szabályszerű összehívása céljából; 

3. javasolja az Alpolgármesternek, hogy a 2. pont alapján tartandó taggyűlésen az 

alábbiakat képviselje: 

- Kretschmer István ügyvezető tisztségéről való lemondásához csak a 2. pont 

szerinti taggyűlés napját követő nappal áll módjában hozzájárulni a társaságból őt 

megillető szavazati hányadnak megfelelően, mivel 182/2011. (IV. 14.) Kt. sz. 

határozatban foglaltakat időmúlás folytán már nem tudja képviselni. 

- a Kft. jogutód nélküli megszüntetését a cégnyilvánosságról, a bírósági 

cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv 98.-99.§-a szerint, ehhez 

a Naszályholding Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Kft képviseletében dr. 

Gruber Attilát javasolja a társaság végelszámolójaként megbízni. 

-  

Felelős:   Alpolgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

6. Előterjesztés a Pro Szentendre Kft. tárgyában 

            Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy mielőtt rátérne a napirendi pont tárgyalására, 

szeretné megköszönni a Képviselő-testület előtt is Putz Tamásnak a munkáját, a Fő tér 12-vel 
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kapcsolatban mert, hogy a testvérvárosok részéről ilyen kedvező volt az ötlet fogadtatása az 

neki is köszönhető.  

Ismerteti az előterjesztés tartalmát, majd elmondja, hogy az előterjesztéshez két kiegészítés is 

készült. Az eredeti előterjesztésben szerepel a közterület bútorozása, amellyel kapcsolatban 

vannak problémák, hiszen a Képviselő-testületnek elég egyértelmű volt a kandeláber típusú 

ülőbútorzattal kapcsolatos szándéka. A másodikban a kerékpár tárolók ügye szerepel, ezután a 

Public Art, az átemelő akna, és a süllyedő oszlopok tárgyalására is sor kerül. Készült két 

előterjesztés kiegészítés, az egyik azt tartalmazza, hogy összeült a Művészeti Tanács és ők is 

tárgyalták ezeket a kérdéseket, különös tekintettel a Bogdányi és Alkotmány utca sarkán lévő 

térelem kérdését, a Dumtsa utcai kerékpár tároló, illetve a közterületi padok kérdését. 

Továbbá a tulajdonosi bizottság egyeztetésén is szó volt, az átemelők kérdéséről, ahol 

különböző számítások és szakhatósági bejárások történtek. A 2-es előterjesztés kiegészítés a 

süllyedő oszlopokkal kapcsolatos. Ezzel kapcsolatban volt egy szakmai egyeztetés, ahol 

felmerült, hogy nagyon jó a távirányítós rendszer, de van egy másik, sokkal korszerűbb 

rendszámtábla leolvasós rendszer, mely biztonságosabb, ezért ezzel kapcsolatban a MULTI 

ALARM elkezdte a csövezés kiépítését. A Képviselő-testületnek azzal kapcsolatban is kell 

döntenie, hogy melyik megoldást választja, maradjon az eredeti távirányítós megoldás, vagy a 

rendszámtábla leolvasós rendszer, amelynek jelentős pluszköltsége van. A pluszköltséggel 

kapcsolatban az Önkormányzat egyeztetést kezdeményezett az ÉPKAR illetékeseivel.  

Kéri Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítészt, hogy tájékoztassa a testületet a Művészeti 

Tanács ülésén elhangzottakról. 

Megadja a szót Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítésznek. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: Elmondja, hogy kibővített Művészeti Tanács ülést 

tartottak amelyre többek között meghívást kapott, Pírk Ambrus, aki a közterületek 

tervezésében komoly jártassággal bír, és dr. Török Katalin aki ismereteivel segítette a munkát, 

ezen kívül jelen volt az ülésen Vincze Ottó, a Művészeti Tanács örökös tagja, Pistyúr Imre és 

Zábránszkyné Papp Klára. A Művészeti Tanács, azokat a padokat, amelyek a tender tervben 

szerepelnek, megfelelőnek tartotta, és támogatta. A Bogdányi és Alkotmány utca sarkán lévő 

térelem tekintetében arról adtak tájékoztatást, hogy a program keretében ez megvalósul, 

hiszen az építési engedély is erről szól. A térelemmel kapcsolatban szó volt arrtól, hogy a 

későbbiekben módosítható-e, vagy sem, a jelenlévők egyértelműen amellett tették le a 

voksukat, hogy a jelenlegi formát gömbölyíteni kell, mivel jelenlegi megjelenésében az elem 

túlságosan sarkos. A kerékpár támaszok tekintetében az a javaslat született, hogy ezek a 

támaszok ne kerüljenek a Dumtsa Jenő utcában elhelyezésre, helyette a patakpart környékét 

javasolták. A padok tekintetében még hozzáfűzi, hogy ezek a padok a Dumtsa Jenő utcában, 

az utca közepén lévő kis pihenő szigeten kerülnek elhelyezésre. Ezeknek a pihenő szigeteknek 

is kortárs megjelenése van, és a növény dézsák mellé vannak elhelyezve a padok. A 2009-es 

engedélyezési tervben nagyon modern bútorok voltak, amit az akkori Képviselő-testület nem 

tartott jónak, helyette a Pírk padokat határozták meg. Ezt követően lettek ezek, a mostani 

előterjesztés kiegészítés mellékletében szereplő padok kiválasztva, amelyek  a Művészeti 

Tanács azt mondta, hogy elfogadhatóak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Kun Csabának a Városüzemeltetési, 

Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba VKIB elnök: Elmondja, hogy a Városüzemeltetési Környezetvédelmi és 

Idegenforgalmi Bizottság az előterjesztés kiegészítésben szereplő 1/a változatot támogatja, 

ahol a kandeláber típusú padok szerepelnek. A Bizottsági ülésen értetlenségüket fogalmazták 

meg azzal kapcsolatban, hogy ha van egy Képviselő-testületi döntés, akkor miért nem kerül 
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átvezetésre, ezenkívül úgy kerül beadásra a pályázat, és úgy kerül engedélyeztetésre a terv, 

hogy az a Képviselő-testület döntésével ellentétes. Kérdezi, hogy ez ügyben történt-e 

intézkedés a Pro Szentendre kft felé, és kaptak-e magyarázatot arra, hogy miért nem lett 

végrehajtva a Képviselő-testület döntése, miszerint a kandeláber típusú padokat kell az adott 

területen elhelyezni? Elmondja, hogy a kerékpártárolóknál a korábbi Képviselő-testületi 

döntést tartották fenn, miszerint a kerékpár tárolók ne a Dumtsa Jenő utcában, hanem a 

Bükkös patak partján kerüljenek kialakításra. A csapadékvíz elvezetés kapcsolatban a „b” 

változatot támogatják ahol a gravitációs eljárás és az ehhez kapcsolódó átemelő szerepel, ami 

ugyan tervezési és kivitelezési többletköltséggel jár, de a fenntartási költsége minimális.  Az 

eredeti határozati javaslat II-es pontjában az emeltszintű járóbeteg szakellátó központ 

kialakításával kapcsolatban, elmondja: kiderült, hogy a közbeszerzési eljárás eredménytelen 

lett. Tekintettel arra hogy együttesen lett kiírva az eszközbeszerzés, ezért azt is újra ki kell 

írni. Ebben az ügyben a Városüzemeltetési Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 

azzal a kérdéssel fordult a Polgármester úrhoz, vizsgálja meg, hogy azért mert így lett kiírva, 

ki az a közbeszerzési szakértő, akinek a véleménye mentén az Önkormányzat ilyen döntést 

hozott, aminek eredménye 3 hónapos csúszás és többletköltség jelentkezik.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Mielőtt megadná a szót Szabó Zsófiának, a Pro Szentendre 

Kft. ügyvezetőjének, röviden összefoglalja Kun Csaba VKIB elnök által feltett kérdéseket. 

Képviselő úr első kérdése az, hogy a korábbi Képviselő-testületi döntés egyértelműen a 

kandeláber típusú utcabútorok kihelyezéséről döntött, miért szerepelt mégis a kiviteli tervben 

a Kocsis Gáspár eredeti tervei szerinti bútorzat, és miért azokat kezdték el megvalósítani. A 

második kérdése a szakorvosi rendelő eszközeivel kapcsolatban, hogy ki az, aki a 

közbeszerzést végezte, és a közbeszerzési cég mivel indokolta az egyben történő kiírást, volt-

e ennek bármilyen szankciója és javasolnak-e szankciót ezzel kapcsolatban.  

Megadja a szót Szabó Zsófiának, a Pro Szentendre Kft. ügyvezető igazgatójának. 

 

Szabó Zsófia Pro Szentendre Kft. ügyvezető igazgatója: Válaszában az első kérdéssel 

kapcsolatban elmondja, hogy tudomása szerint a tervező a Művészeti Tanáccsal egyeztetve 

döntöttek abban a kérdésben, hogy az egyedi tervezésű bútorok kerülnek majd beépítésre, de 

amennyiben a Képviselő-testület a kandeláber típusú bútorokat hagyja jóvá, úgy annak 

semmilyen költségvonzata nincs, hogy azok kerüljenek beépítésre. Az emeltszintű járóbeteg 

szakellátó központtal kapcsolatban válaszadásra átadja a szót Simon Péternek. 

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítésztől, hogy el 

lett-e küldve a Kocsis Tervező irodának a Képviselő-testület az irányú döntése, hogy 

kandeláber típusú padok kerüljenek kihelyezésre. 

Megadja a szót Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítésznek. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: Tudomása szerint már a tender tervek készítése előtt 

megszületett a Képviselő-testület határozata a kandeláber típusú bútorokkal kapcsolatban, és 

biztos, hogy a Pro Szentendre Kft. megkapta az erről szóló határozatot.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi, a Főépítész Asszonytól, hogy a tervezőknek is 

megküldte-e az Önkormányzat a határozatot?  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: Elmondja, hogy arra nem tud választ adni, hogy 

külön a tervezőnek is el lett volna küldve határozat, de azt biztosan tudja, hogy a tervezőnek 

tudomása volt erről a határozatról.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Simon Péternek. 

 

Simon Péter Pro Szentendre Kft. gazdasági igazgatója:  Kiegészítésként elmondja, hogy a 

tervezőknek megküldték a határozatot, tudott róla, de nem ért vele egyet. Úgy gondolja, hogy 

ha a Képviselő-testület ma úgy dönt, hogy a kandeláber típusú padokat választja, semmi 

akadálya, hogy mindenféle többlet anyagi vonzat nélkül ezek a padok kerüljenek 

kihelyezésre.  

A SZEI-vel kapcsolatban elmondja, hogy amikor a közbeszerzés elő lett készítve, és a döntő 

bizottság döntött, akkor a PROVITAL Kft, aki a közbeszerzést folytatta, jelezte hogy bár nem 

szabálytalan ez az eljárási forma, de lehet vele probléma. Véleménye szerint ezt a pályázatot 

ma is egyben kellene kiírni, ennek oka az, hogy ebben a nem teljesen hagyományos 

közbeszerzési eljárásban az Önkormányzat érdeke az, hogy az eszközöket a leghosszabb 

futamidőre, és a legkedvezőbb szállítói finanszírozás mellett kapja meg. Ez a költségvetési 

helyzet miatt alakult így. Elmondja továbbá, hogy a közbeszerzés három részre lesz bontva: 

orvosi eszközökre, bútorokra, és informatikai eszközökre. Ebből vélhetően az orvosi 

eszközökre kap megfelelő finanszírozási ajánlatot, de a bútorok és az informatika, miután ez 

egy kis összegű csomag, vélhetően nem olyan kedvező ajánlatot kapna az Önkormányzat, 

mint ha egyben lenne kiírva. Véleménye szerint ez a rendelőintézet átadásának határidejét 

nem befolyásolja. Az eszközbeszerzés nem az Uniós pályázat részét képezi, elismeri, hogy 

valóban később fognak megérkezni az eszközök, és mindent elkövetnek annak érdekében, 

hogy gyorsan bonyolódjon le. Ha felelőst kell megnevezni ez ügyben akkor vállalja a 

felelősséget, hogy miért lett egyben kiírva az eszközbeszerzési pályázat,  ma is ez a 

meggyőződése, és véleménye szerint az Önkormányzat érdeke is. Megjegyzi, hogy ennek 

ellenére tartják azt a határozatot, amit a Döntő Bizottság előírt.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi, Kocsis Gáspár tervezőt, hogy miután a Képviselő-

testületnek egyértelmű volt a döntése a kandeláber típusú padokkal kapcsolatban, miért van 

az, hogy a kiviteli tervben és a megrendelés alapján is az új típusú bútorok szerepelnek, ki 

ezért a felelős, és hogyan volt szankciónálva?  

 

Kocsis Gáspár tervező: Elmondja, hogy az engedélyezési terv fázisban állt össze a lakossági 

fórumokon egyeztetve, a Dumtsa Jenő utca és Fő tér koncepció. Ebben a fázisban a tervezői 

elképzelés az volt, hogy ebben a műemléki kisvárosi környezetben a burkolat kiválasztásánál 

maximálisan figyelembe vegyék a Műemlék Védelmi Hivatal véleményét és a helyei meglévő 

épített kisvárosi környezetet, megőrizve ezzel a belvárosban is meglévő hangulatot. Az 

utcabútorokkal, mobiliákkal kapcsolatban elmondja, hogy ez az a pont a tervben, ahol a 

bútorokban és mobiliákban azt az építészeti kortárs hangulatot meg lehet valósítani, ami 

mindenképpen fontos eleme a közterületnek, kontrasztot adva a műemléki környezetnek  az új 

elemek beemelésével.  Véleménye szerint ezek egymást erősítik, és ezért egy nagyon modern 

acél és fa vegyes használatú utcabútort terveztek be. A fórumokon és a későbbiekben a 

Képviselő-testületi ülésen megszavazott kandeláber típusú pad felállítására vonatkozó 

megrendelői igényre figyelemmel tendertervben ezt a korábban tervezett modern, és nagyon 

modern, acél és fa szerkezetű bútort lecserélték, a tendertervben már meglévő, pl. a töltésen 

látható, bútorokhoz hasonló vonalvezetésű, de nem a kandeláber típusú padokra. A 

megrendelői igényt figyelembe véve próbáltak szerkezetében megegyező öntöttvas, lágy 

ívelésű bútorzatot kiválasztani a kereskedelemből. Nem volt az a szándékuk, hogy ne 

fogadják el a Képviselő-testület döntését, hanem felelősnek érezzük magunkat abban, hogy ez 

a koncepció úgy valósuljon meg, hogy egy teljes egész legyen. Úgy gondolja, hogy a 

megrendelői igényeket úgy kell figyelembe venni, hogy ezeket a modern, kortárs padokat 

lecserélve, de mégis új vonalvezetésű, de a kandeláber típusú padokhoz nagyon hasonló 
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bútorzatot választanak. Nem tartja elképzelhetőnek, hogy ebben a koncepcióban ezek a 

kandeláber típusú, véleménye szerint rossz minőségű, másolatok legyenek beemelve. Sokkal 

fontosabbnak tartaná azt, hogy ehhez hasonló lágyívű, jó minőségű, mégis kortárs vonalakhoz 

közelítő forma legyen, ezért kerültek be ezek az utcabútorok. Megjegyzi, hogy egészében kell 

nézni a koncepciót, a burkolatot, a középre települést, és az összes elemét együtt. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Kun Csabának a Városüzemeltetési, 

Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnökének, hogy elfogadja-e az általa feltett  

kérdésekre a válaszokat? 

 

Kun Csaba VKIB elnök: Nem elfogadható, a válasz, mivel a Képviselő-testület a kandeláber 

típusú utcabútorokat határozta meg, és ezt nem lehet egy más hasonlóval helyettesíteni, ami 

inkább gagyi hatást kelt, nem pedig patinás belvárosit. Ezzel összefüggésben azt sem érti, 

hogy ez nem kerül többletköltségbe, miután ezt már leszállították, felszerelték stb. Még 

egyszer elmondja, hogy a kandeláber típusú utcabútorok lettek meghatározva hiszen ezek 

illenek a városhoz és az összes falikar kandeláber típusú a belvárosban, ezek harmonizálnak 

egymással. Elfogadhatatlannak tartja ide egy más típusú bútorzatot betenni. Elmondja még, 

született ezzel kapcsolatban egy Képviselő-testületi döntés, és ebben a kérdésben nem a 

Művészeti Tanács dönt, hanem a Képviselő-testület, a Művészeti Tanács csak javasolhat.  

A SZEI közbeszerzésével kapcsolatban elmondja, hogy nem volt meggyőző számára, hogy ha 

egyben kerül kiírásra az miért előnyős? Véleménye szerint az orvostechnikai eszközök 

jelentik nagyobb költséget, és ott profi cégek vannak, akik saját eszközöket szállítanak, és 

nagyon kevés olyan cég van aki orvostechnikai, számítástechnikai eszközöket és bútorokat is 

szállít. Ebből következően valószínűnek tartja, hogy az alvállalkozó szerzi be. Nem érthető 

számára, hogy attól miért lesz előnyösebb, ha még egy alvállalkozóval több van. Véleménye 

szerint az Önkormányzat számára az a legelőnyösebb, hogy ha minden cég abban ad 

árajánlatot, amiben profi.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi, Kocsis Gáspár tervezőtől és Simon Pétertől, hogy 

kívánnak-e válaszolni. 

Megadja a szót, Simon Péternek. 

 

Simon Péter Pro Szentendre Kft gazdasági igazgatója: Nem szeretné ha nyitva maradna ez a 

kérdés, ezért elmondja, hogy ez nem egy normál eszközbeszerzés. Itt a Pro Szentendre Kft. 

arra keresett partnert, hogy miután az Önkormányzatnak nincs pénze, a rendelkezésre álló 240 

millió forintot 10 évre finanszírozza meg egy szállító. Nyílván ehhez hozzá kell hozni egy 

finanszírozó pénzintézetet. Az a Társaság, aki megtámadta ezt a közbeszerzést, aki egy 

speciális röntgen berendezést szeretne beszállítni a rendelőintézetbe, az most sem fog tudni 

részt venni a pályázaton. Azért nem lehet darabokra szétbontani a közbeszerzést, mert a 10 db 

íróasztalt senki nem fogja megfinanszírozni. Miután egy finanszírozási konstrukciót kerestek 

és nem pedig azt, hogy ki tud olcsóbban beszállítani, ezért egy egész másfajta eljárásról van 

szó. Klasszikusan ki lehetett volna írni több száz beszerzést is, és aki olcsóbban hozza az 

eszközt attól veszik meg. Az a baj, hogy nem tud az Önkormányzat fizetni.  Véleménye 

szerint mindenképpen olyan programot kell elindítani, mely program végén egy cég azt 

mondja, hogy nem kér az elején egy fillért sem, az Önkormányzat kifizeti a számla áfa 

tartalmát és utána a szállító tíz évig finanszírozza az eszközt, ezenkívül átadja az eszközök 

tulajdonjogát, mert az Európai Uniós feltételeknek kell, hogy megfeleljen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Kocsis Gáspár tervezőnek. 
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Kocsis Gáspár tervező: A Fő téri padokkal kapcsolatban elmondja, hogy annak idején a 

Képviselő-testület döntése a padokkal kapcsolatban a mobiliákra vonatkozott, és a Fő tér 

tekintetében továbbra is úgy gondolja, az előre gyártott típuspadokról, hogy legyenek azok 

modernebb formájú padok.  Szakmai véleménye szerint nem beszélhetnek erről, hiszen ezek 

ferde, nem egyenes síkú felületek. Ferde felületre lerakni egy típuspadot, ami következtében a 

tereplejtésből adódóan csak ferdén lehet ülni a téren véleménye szerint egy ilyen szintű 

projekt nem engedheti meg magának. Továbbra is fontosnak tartja, hogy épített padok 

kerüljenek a Fő térre. Korábban Pírk Ambrus tervei alapján készült padok voltak kihelyezve, 

és nem előre gyártott mobiliák. Véleménye szerint ez egy olyan szakmai minimum, amit nem 

lehet nem figyelembe venni. Elmondja, hogy ez szerzői jogi kérdéseket is felvet, mert az 

egész folyamat egy szerzői mű, és bármilyen fajta változtatásához a tervező hozzájárulása 

szükséges. Továbbá elmondja még, hogy cégük erre a megrendelői igényre tekintettel úgy 

próbált változtatni, hogy kiemelték ezeket a mobiliákat, véleménye szerint ez a kandeláber 

típusú pad, nem korszerű, nem jó minőségű, másolata egy korábbi világnak és mobiliáknak. 

Úgy gondolja, hogy ennél a döntésnél ezt a szempontot is figyelembe kellene venni, mert 

kétséges az, hogy a végső összkép hogyan fog alakulni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Magyar Juditnak a Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság elnökének.  

 

Magyar Judit PEB elnök: Elmondja, hogy elég nehéz helyzetbe került a bizottsága a 

döntéseknél, hiszen zömében műszaki tartalmú kérdéseknél pénzügyi döntéseket kellett hozni. 

Úgy gondolja, hogy amilyen helyzetben most az Önkormányzat van, hogy nem kapta meg 

Önkormányzat azt a mennyiségű pénzt a Raiffeisen Banktól, amire számított, nem szeretné ha 

a belvárosi rehabilitációnál is elkezdődne, az ami a SZEI-nél, hogy nem annyiba került a 

városnak mint amibe kellett volna. Továbbá, biztos, hogy műszakilag mindent meg lehet 

magyarázni, csak azt nem érti, hogy ezt miből akarják finanszírozni. Elmondja, hogy a 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén azért is nem határoztak az átemelőkről, mert műszakilag 

nem értenek hozzá, és pénz pedig nem igazán van rá. Megjegyzi még, hogy tegnap előtt volt a 

Bizottsági ülés, és az előterjesztés kiegészítéseket most kapták meg, tehát nem ezekről 

döntöttek. Arra kéri a Képviselő-testületet, hogy az átemelő kérdésében a döntést 

mindenképpen jól gondolja meg, még akkor is, ha műszakilag indokolt, továbbá a Bizottsága 

ezért is nem szavazta meg.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Zakar Ágnesnak az Oktatási és Kulturális 

Bizottság elnökének. 

 

Zakar Ágnes OKB elnök: A Művészeti Tanáccsal kapcsolatban elmondja, hogy a kerékpár 

tárolókkal sokkal több időt szenteltek neki, mind a padok kérdésének, amire csak három 

mondattal reagáltak. A Fő téren ma más padokat állítottak fel miközben a régi márvány oda 

van letéve mellé, amire azt mondja a Művészeti Tanács, hogy valahol legyen felhasználva. 

Javaslatában elmondja, hogy érti, hogy mire gondol Kocsis Gáspár tervező, a kandeláber 

típusú padokról, de véleménye szerint a Pirk típusú padok visszaállíthatók lehetnének a Fő 

térre, a Dumtsa Jenő utcánál pedig egyetért a kandeláber típusú padok kihelyezésével. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri, a címzetes főjegyző Asszonyt, válaszoljon a felvetődött 

a szerzői jogi kérdésre. Megadja a szót Hidegkuti Gergely tanácsnoknak, ügyrendi 

hozzászólásra.  
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Hidegkuti Gergely tanácsnok: Javasolja, hogy válasszanak ki 5 főt, akik a holnapi nap 

folyamán objektíven, tiszta lappal indulva, döntést hoznak ezekben a kérdésekben, hogy 

elkezdődhessen a munka végrehajtása.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Véleménye szerint ezt a kérdést ma kell eldönteni, háromszor 

volt már a Művészeti Tanács előtt, öt lakossági fórum előtt volt, és nincs idő újabb bizottsági 

döntésekre. Szavazásra bocsátja a Hidegkuti Gergely tanácsnok ügyrendi javaslatát. 

 

#: 3088   Száma: 11.08.04/6/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 16:38  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 41.66 33.34 

Nem 2 16.67 13.33 

Tartózkodik 5 41.67 33.33 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Fekete János Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület Hidegkuti Gergely 

tanácsnok ügyrendi javaslatát elutasította.  

Ezek után szavazásra bocsátja, ügyrendi javaslatát, hogy szavazás előtt 5 perc szünetet 

tartsanak. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 3089   Száma: 11.08.04/6/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 16:38  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 83.33 66.67 

Nem 2 16.67 13.33 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Nem - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szünetről szóló 

ügyrendi javaslatot elfogadta.  

Megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: Szeretné, hogy a kerékpártárolók kerüljenek vissza a Dumtsa Jenő 

utcába, hiszen ma már olyan kerékpárokat használnak, amik több százezer forintba kerülnek, 

és senki sem szeretné őrizetlen helyen hagyni a kerékpárját.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy ez a külön lapon 1-es  előterjesztés 

kiegészítésben szereplő 1-es, c pontja közé bekerül b variációként, és szavaztatni fog róla. 

Megadja a szót Hidegkuti Gergely tanácsnoknak. 
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Hidegkuti Gergely tanácsnok: Kérése, hogy a kerékpártárolókkal kapcsolatban folyjék 

egyeztetés a különböző projektekben, mert úgy tudja, hogy a TOURINFORM is tervez az 

épületen belülre kerékpártárolókat. Az aknával kapcsolatban kérdezi, hogy elég-e a 

gravitációs rendszer? Az oszlopokkal kapcsolatban a legolcsóbb, eredeti távirányítós 

rendszert javasolja, véleménye szerint ugyan úgy kiszolgálná az igényeket, és jelentősen 

kevesebbe kerülne, mint a rendszámleolvasós. A padokkal kapcsolatban felhívja a figyelmet, 

hogy ha olyan padokat helyeznek ki, ami a városlakóknak nem tetszik, akkor félő, hogy a 

városlakók eltávolíthatják azokat. Elmondja, hogy itt arról van szó, kikerültek nyomtatott 

ponyvák /molinók/ a Fő téri kerítésekre, amelyet egy héttel ezelőtt, Vincze Ottó, Szondi 

Andrea, és Winkler Zsuzsanna, fogóval lecsíptek és megpróbáltak eltulajdonítani. Miután ezt 

valakinek sikerült megakadályozni, ezért nem lett belőle lopásnak nevezhető bűncselekmény. 

Kérte ne legyen feljelentés ez ügyben, hiszen nem ez a kultúrált megoldása a kérdésnek. 

Miután itt ki fognak írni egy olyan pályázatot, ahol szentendrei művészek pénzhez juthatnak, 

borzasztóan aggályosnak tartaná, ha mindezek után ezek közül, illetve az általuk vezetett 

társaságok közül bárkinek pénzt tömnének a zsebébe, mint egy bátorítva őket arra, hogy a 

jövőben is ez a viselkedés, ami követendő. Továbbá üzeni ezeknek a személyeknek, hogy 

várja a véleményüket arról, hogy Ők vajon európainak, illetve elfogadhatónak tartanák-e és 

ez-e a módja az együttműködésnek? Ezeket azért tartotta fontosnak elmondani, mert 

közpénzről van szó amit ki fognak osztani és egyben csöndben megkérdezi az 

esélyegyenlőség jegyében, hogy ha az adott esetben a tervező úr által megálmodott padok 

kikerülnek a Fő térre és azt négy kisebbségi, nevezzük nevén roma, vagy cigány állampolgár 

eltávolítja 

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri, hogy ne jelöljenek meg senkit. 

 

Hidegkuti Gergely mikrofonon kívül beszél tovább.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri, a későbbiekben is tartózkodjanak bármely kisebbségnek 

a megjelölésétől, felhívja a figyelmet, hogy ez eddig nem volt szokás a Képviselő-testületi 

üléseken és a későbbiekben se legyen, mert félreérthetőek ezek a kijelentések. 

Megadja a szót Hidegkuti Gergely tanácsnoknak. 

 

Hidegkuti Gergely tanácsnok: „Ezt leghatározottabban visszautasítja, mert a 

szövegkörnyezetből egyértelműen látszódott az, hogy pont az adott kisebbség védelme 

érdekében fogalmazta meg ezt az állítását. És igen is volt rá példa Szentendrén itt a teremben 

hangzott el várostársunktól az, hogy megnevezve ezeket a kisebbségeket és ezeket a 

cselekedeteiket, hogy majd ezt így meg úgy megtoroljuk. Pont ezért hozta ezt fel, mert igen is 

ez a probléma létezik azzal, hogy bedugdossuk az asztal alá, attól ezek nem fognak 

megoldódni.” 

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester: Továbbra is fenntartja, hogy az ilyen megjegyzésektől 

tartózkodjunk. 

Megadja a szót Putz Tamásnak, válaszoljon az aknával kapcsolatos kérdése. 

 

Putz Tamás Pro Szentendre Kft. Elmondja, hogy csak a gravitációs bekötés nem működik, 

mert árvíz esetén, muszáj a töltés tetején keresztül emelni a vizet. Ezért csak vegyes rendszert 

tudnak építeni, amit a Kun Csaba képviselő úr is említett.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi Szabó Zsófiától, a Pro Szentendre Kft. 

ügyvezetőjétől,  hogy milyen intézkedés történt a polgári engedetlenség ügyében. 
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Szabó Zsófia Pro Szentendre Kft. ügyvezetője: Elmondja, hogy a molinókat a Kulturális Kft. 

szerezte be ingyen és bérmentve, amelyeket ki is helyeztek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdése, hogy a Pro Szentendre Kft. hozzájárulásával történt-

e a kihelyezés? 

 

Szabó Zsófia Pro Szentendre Kft: Válaszában elmondja, hogy igen hozzájárult a Pro 

Szentendre Kft., és dr. Török Balázs alpolgármesterrel egyeztettek ez ügyben. A 

későbbiekben értesültek arról, hogy ezek eltávolításra kerültek. Arról, hogy az ÉPKAR tett-e 

ez ügyben feljelentést, arról nincs tudomása, továbbá a Pro Szentendre Kft. sem tett ez ügyben 

feljelentést. Elmondja még, hogy amennyiben a Képviselő-testület megszavazza, hogy a Pro 

Szentendre Kft. bonyolítsa a Public Art pályázatot, ez esetben egy három szereplős eljárást 

fognak lefolytatni, és a legalkalmasabb szereplőt választják ki arra, hogy, ezt a 2,5 millió 

forintot a legmegfelelőbben költse el.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi még, hogy szentendrei művészeket hívnának meg 

elsősorban, hiszen a cél mindenképpen ez lenne.  

 

Szabó Zsófia mikrofonon kívül igennel válaszol. 
 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző 

Asszonynak, hogy válaszoljon a kérdésekre, elsőnek a szerződi jogi kérdés ügyében, amit 

Kocsis Gáspár tervező úr említett, és mi a teendő abban az esetben, ha a tervező nem ért egyet 

a megrendelő döntésével. Felhívja a figyelmet, hogy ez speciális eset mivel, 

munkaviszonyban és nem megbízásos viszonyban történt. A másik kérdés a polgári 

engedetlenséggel kapcsolatos, mely szerint történt-e az Önkormányzat részéről intézkedés, és 

terveznek-e valamit tenni ez ügyben?  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Válaszában elmondja, hogy szerzői jogi kérdésekben 

miután munkavállalóként végezték a feladatok, az önmagában még nem zárja ki azt, hogy a 

felek között kötött megállapodásban legyen ilyen kitétel, és miután személy szerint nem 

ismeri a Pro Szentendre Kft. és a munkavállaló között kötött szerződést, ezért erre nem tud 

érdemben válaszolni. Fő szabály szerint abban az esetben, ha ezt nem kötötték ki, akkor a 

szerzői jogok ilyen esetben alapból nem a tervezőt illetik, hanem a munkáltatót. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi a Pro Szentendre ez ügyben illetékesét, hogy milyen 

szerződése van a tervezővel. 

Megadja a szót Simon Péternek a Pro Szentendre Kft. gazdasági igazgatójának. 

 

Simon Péter Pro Szentendre Kft. gazdasági igazgatója: Elmondja, hogy a Pro Szentendre és a 

vezető tervező között, ebben a témában hosszú egyeztetés és sok nézetkülönbség után történt 

a szerződéskötés, mely szerződésben egyértelműen ki van kötve, hogy a szerzői jog őt illeti 

meg, egyébként nem vállalta volna a feladatot.  

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy az előbb 

elhangzottakra és a polgári engedetlenségre is válaszoljon.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Úgy gondolja, hogy ez komolyabb jogi értelmezést 

igényel, éppen ezért jelen pillanatban nem tud arra válaszolni, hogy az adott szituációban mit 
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tehet meg a tervező, és mit nem tehet meg, továbbá a megrendelő és a cég között nem 

megfelelő teljesítés miatt kit, milyen felelősség terhelhet. A polgári engedetlenséggel 

kapcsolatban elmondja, hogy Hidegkuti Gergely tanácsnok 2011. július 26-án esete 19 óra 40 

perckor írt egy e-mailt ezzel kapcsolatosan és kérte, hogy az Önkormányzat tegyen meg 

minden intézkedést amit lehet. Elmondja, hogy következő napon vissza lett keresve térfigyelő 

kamerán mi látható, ezek után felvette az Önkormányzat a kapcsolatot a Kulturális Kft-vel, az 

ÉPKAR-ral, és a Pro Szentendre Kft-vel. A Kulturális Kft. határozottan elzárkózott attól, 

hogy bármilyen jogi lépést kezdeményezzen, hiszen úgy ítélték meg, hogy Őket nem érte kár 

ez ügyben. Ezt követően egy tájékoztatást írt az Önkormányzat Hidegkuti Gergely képviselő 

úrnak, hogy ilyen helyzetben nehéz olyan jogi típusú lépést találni, ami megfelelő, de a 

Képviselő úr ragaszkodott hozzá, hogy megoldást találjon a Hivatal arra, hogy a jövőben 

nehogy ez a tendencia általánossá váljon a városban. Ismételten felvette az Önkormányzat a 

Kulturális Kft-vel a kapcsolatot, azt a személyt kérte a Hivatal tanúnak, aki saját szemével 

látta, hogy mi történt és ki követte el. Ő jelenleg szabadságát tölti, a holnapi nap folyamán 

érkezik vissza. Amint aláírt tanúvallomással rendelkezik a Hivatal, akkor a tanúvallomással, 

lementett képekkel, és videofelvétellel együtt teszi meg a feljelentést az Önkormányzat a 

rendőrségen.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Hidegkuti Gergely tanácsnoknak. 

 

Hidegkuti Gergely tanácsnok: Véleménye szerint ezt az ügyet és a Fő téri ügyet sem 

feltétlenül jogi úton kellene megoldani. Úgy gondolja, hogy miután mind két esetben értelmes 

emberek állnak egymással szemben, és mindkét esetben, ha mindenki kellő kontrollt tud 

gyakorolni és adott esetben a sérelmeit objektíven szemlélni, akkor egy jó megoldás születhet, 

ami később példaértékű lehet. Elmondja, hogy a látszat ellenére Ő nem ragaszkodik a 

feljelentéshez, sőt nem az Ő tiszte ezt megítélni, meggyőződése, hogy az illető személyekkel  

való kultúrált tárgyalás során sokkal többre lehet jutni. Véleménye szerint elvárható lenne, 

hogy miután Kocsis Gáspár tervező is eljön ide és egyeztet, ahelyett, hogy érvényesítené a 

szerződésben foglalt jogait, ugyan úgy elvárható lenne ez olyan személyektől, akik a város 

Művészeti Tanácsában benne vannak, és akikkel a város rendszeresen kapcsolatban van, hogy 

ne ilyen gyerekes eszközökhöz folyamodjanak, hanem ők is a kultúra talaján maradjanak 

főleg akkor, ha ezt védik, állítólag teljes mellbedobással. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megköszöni Hidegkuti Gergely képviselő hozzáállását ez 

ügyben, és ha jól értelmezi, akkor nem kíván feljelentést tenni ez ügyben. 

 

Hidegkuti Gergely tanácsnok: Válaszában elmondja, hogy nem kíván feljelentést tenni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: További kérdése Hidegkuti Gergely képviselőhöz, hogy 

kíván-e bármilyen más következményt, ami korábban felmerült a Művészeti Tanáccsal vagy 

az Alkotó Művészeti Platformmal kapcsolatban. 

 

Hidegkuti Gergely tanácsnok: Véleménye szerint elég szomorú lenne, ha a Művészeti 

Tanács tagja nem vonná le a következtetést arról, hogy neki a Művészeti Tanácsban továbbá 

nincsen helye, de hogy ha Ő úgy dönt, akkor hagyják úgy. Nem gondolja, hogy helyes lenne, 

ha akár személyének erkölcsi és szakmai alapon vitatni a pozícióját a Művészeti Tanácsban, 

ezt saját magának és a saját lelkiismeretének kell-e eldönteni. Viszont aggályosnak tartaná, ha 

mindezek ellenére a pályázatnál, ez pénzel lenne honorálva. Javasolja, hogy folyjék tárgyalás 

és párbeszéd ezekkel a szereplőkkel, és keressenek megoldást európai és kulturált módon. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Javasolja erre a tárgyalásra Hidegkuti Gergely tanácsnok urat 

meghívni. 

Megadja a szót, Kun Csabának a Városüzemeltetési Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság 

elnökének. 

 

Kun Csaba VKIB elnök: Hivatkozik Simon Péter beszélgetés elején elhangzott 

nyilatkozatára, miszerint, ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a kandeláber típusú padok 

kerüljenek visszahelyezésére, akkor ennek nincs anyagi vonzata. Ehhez képest a Tervező úr 

úgy nyilatkozott, hogy ez szerzői jog és ragaszkodik ahhoz, amit átterveztek. Kérdése, hogy a 

Pro Szentendre Kft. és Kocsis Gáspár tervező itt a Képviselő-testület előtt tud-e nyilatkozni 

arról, hogy ha ma itt a Képviselő-testület hoz egy döntést, akkor az végrehajtásra kerülhet-e, 

vagy ugyanazzal szembesülünk, hogy egy évvel ezelőtt hozott a Képviselő-testület egy 

döntést, és ehhez képet más valósult meg. Továbbá elmondja, hogy senki nem jelezte a 

Polgármester úr, vagy a Képviselő-testület felé, hogy nem a kandeláber típusú padok lettek 

beadva engedélyeztetésre, nem jelezte a szerzői jogot a tervező, hogy neki ezzel kapcsolatban 

bármilyen kifogása lenne, vagy akár jogi útra kívánja terelni a tervezéssel kapcsolatban azokat 

a tulajdonosi megrendelői igényeket, amelyeket Ő nem tud akceptálni. Az pedig, hogy itt a 

Képviselő-testületi ülésen kell ezzel szembesülni nonszensz mint az, hogy azt javasolta, hogy 

kandeláber típusú padok kerüljenek kihelyezésre. Véleménye szerint a kandeláber típusú 

padokból is lehet egyedieket gyártani, nem tudja történt-e megkeresés ezzel kapcsolatban a 

Kandelábert gyártó cég felé, mert lehet, hogy tudtak volna. Megjegyzi még, hogy a Fő térnek 

az alsó része teljesen sík, oda a készen gyártott kandeláber típusú padokat is ki lehet helyezni, 

elismeri, hogy a két oldala ferde lejtésű, de véleménye szerint senki nem kért lehetetlent a 

Tervező úrtól.  

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Kocsis Gáspár tervező úrnak. 

 

Kocsis Gáspár terező: Elmondja, hogy a tervezési folyamat Szuromi Imre vezető tervezőjük 

és később Kocsis Barnabás vezető tervezőjük tervezésével, a lakossági fórumok és a 

Művészeti Tanáccsal történt egyeztetések nem azt mutatják, hogy a tervezők nem 

együttműködők. A legutóbbi Művészeti Tanács ülés jegyzőkönyvéhez szeretné még 

hozzáfűzni, hogy több mint négy órát tárgyaltak ebben a témában, véleménye szerint ezt 

nehéz jegyzőkönyvezni, mivel nagyon összetett mindenre kiható egyeztetés volt. A 

jegyzőkönyvből is kiderül, hogy mindig is nagyon nehéz koncepcionális dolgokat 

összeegyeztetni. Nagyon nehéz olyan dologról demokratikusan dönteni, ami tervezői szakmai 

dolog. Véleménye szerint nem alkalmas ez a forma arra, hogy eldöntsék, hogy milyen típusú 

pad kerüljön kihelyezésre, és ezért nagyon nehéz a helyzet. A szerzői jogi vonatkozást, abban 

a tekintetben hozta fel, - kéri, ne értsék félre itt nem a jogi útra való terelésről beszélt – hogy 

nem volt megkérdezve a tervezői csoport arról, hogy a kandeláber típusú pad megfelelő lesz-

e. Úgy lett megszavazva, hogy egy olyan kérdésben döntött a Képviselő-testület, amihez nincs 

szakmai háttere. Úgy gondolja, hogy a tervező csoport azért lett megbízva, hogy a Képviselő-

testület által kialakított konstrukciót, a lehető legjobb szakmai tudásukkal, és sok 

egyeztetéssel hozzanak létre egy olyan belvárosi rehabilitációt, ami működőképes, egységes 

egész. Kifogásolja, hogy nem veszik figyelembe a szakmai döntéseket, amelyeket a 

Művészeti Tanáccsal és az Építészeti Tervtanáccsal együtt hoztak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Kun Csabának a Városüzemeltetési 

Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnökének. 
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Kun Csaba VKIB elnök: Kérdezi, hogy ki vett részt a Művészeti Tanács ezen ülésén az 

Önkormányzat képviseletében?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy Alföldiné Petényi Zsuzsanna Főépítész vett 

részt az Önkormányzat részéről ezen a tanácskozáson.  

 

Kun Csaba VKIB elnök: Véleménye szerint lehet vitatkozni erről, de a Képviselő-testület 

hozott egy döntést, akkor azt kellett volna mondani a tervezőnek ezelőtt egy évvel, hogy ez a 

döntés végrehajthatatlan, szakmaiatlan, és nem kívánja folytatni ilyen feltételekkel a munkát, 

és nem utólag hivatkozni a Művészeti Tanácsra. A Művészeti Tanács pedig mindenféle tervet 

jóváhagy, ami nem ellentétes a művészeti elvekkel.  Elmondja, hogy itt van egy megrendelői 

akarat, és azt vagy végrehajtja egy tervező esetleg megbízott cég, vagy nem hajtja végre. 

Kifogásolja, hogy úgy lett módosítva a terv, hogy azt a megrendelő látta volna. 

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Kocsis Gáspár tervezőnek. 

 

Kocsis Gáspár tervező: Válaszában elmondja, hogy ezt az anyagot a tendereztetés előtt látta 

a Polgármester úr, ahol személy szerint rajtam kívül jelen volt még: Simon Péter, 

Bornemissza Miklós, és Petényi Zsuzsanna. Végig lett nézve a tenderterv. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a tenderterveket átnézték, de a bútorokat 

nem.  

Megadja a szót Alföldiné Petényi Zsuzsanna Főépítésznek. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: Elmondja, hogy a legutóbbi Művészeti Tanács 

összehívásában szerepelt, hogy azért kerül sor erre az ülésre, mert a Képviselő-testület 

korábbi döntése ellentétes azzal, mint ami a tendertervekben szerepel, és ebben kéri az 

Önkormányzat a szakmai javaslatukat. Véleménye szerint a jegyzőkönyvben azért szerepel 

röviden a padról való tárgyalás, mert valóban sokáig tárgyaltak, és amikor megmutatásra 

kerültek a padok akkor nem volt ellenvélemény.  

 

Mikrofonon kívül Zakar Ágnessel folyik a beszélgetés! 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: Elmondja még, hogy ami a tervben van az egy 

ábrázolás, konszignáció, hogy van egy tömb, és azon vannak rajta az akácfa pallók, tehát nem 

egy látványterv szintű.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a Művészeti Tanács ülésére azért került sor, 

mert ez a Tulajdonosi Bizottság ülésén vetődött fel a kérdés.  

Megadja a szót Hidegkuti Gergely tanácsnok úrnak.  

 

Hidegkuti Gergely tanácsnok: Ügyrendi javaslata, hogy a hatékonyság érdekében egy 5-6 fős 

csoport tárgyaljon ebbe a témába holnap délig.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja Hidegkuti Gergely képviselő ügyrendi 

javaslatát. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 3090   Száma: 11.08.04/6/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 17:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 45.46 33.33 

Nem 2 18.18 13.33 

Tartózkodik 4 36.36 26.67 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Fekete János Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

dr. Török Balázs Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az ügyrendi javaslatot 

elutasította. 

Megadja a szót dr. Pázmány Annamária képviselőnek. 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: Véleménye szerint nem az a cél, hogy a Fő téren a pad 

legyen a látványosság, hanem az a cél, hogy minél jobban belesimuljon a látványba, és erre a 

Pirk padok a legmegfelelőbbek, melyet maximálisan támogat.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Pintér Ádámnak a Egészségügyi, Szociális és 

Civil Bizottság elnökének.  

 

Pintér Ádám ESZCB elnök: Fekete János képviselőnek válaszolva a kerékpártárolóval 

kapcsolatban elmondja, hogy megkeresték a májusi kerékpáros fórumon résztvevő civileket, 

szervezeteket, és az Ő álláspontjuk volt, az hogy az Apor Híd közelében helyezzék el ezeket a 

kerékpártárolókat.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: Köszöni és elfogadja a választ.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Zakar Ágnesnak az Oktatási és Kulturális 

Bizottság elnökének. 

 

Zakar Ágnes OKB elnök: Kérdezi  Szabó Zsófiától a Pro Szentendre Kft. ügyvezetőjétől, 

hogy lehet-e tudni, hogy ki lesz az a három fő, aki a Public Art-ban részt vesz.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Javasolja, hogy mielőtt a három fő kiválasztásra kerül, a  

Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét,  Hidegkuti Gergely tanácsnokot, illetve, hogy ha 

Zakar Ágnes bizottsági elnök mást javasol, akkor azokat is vonják be.  

 

 Zakar Ágnes OKB elnök: Elmondja, hogy a Képviselő-testület a kandeláber bútorzatot 

hagyta jóvá, és nem érti a szerzői jogi kérdést. 

 

Zakar Ágnes mikrofonon kívül beszél tovább! 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Kocsis Gáspár tervezőnek. 

 

Kocsis Gáspár tervező: Szeretné azzal segíteni, jelezve ezzel a tervezői csoport 

kompromisszum kézségét, hogy a Fő térre a tervezett helyekre kerüljenek vissza a Pirk padok, 

de azt a véleményét tartja, hogy a ferde felületekre ne a mobiliák kerüljenek vissza.  

Támogatja Hidegkuti Gergely tanácsnok javaslatát, hogy nézzék meg az alternatívákat és a 

teljes koncepciót átnézve döntsék majd el, hogy milyen legyen az a pad amely az egész 

városban felhasználásra kerül. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy lényegesnek tartja a mostani utcabútorokat, 

mert a Duna és a 11-es Fő út között egyfajta bútorzat kell, hogy legyen. A belvárosban az 

utcabútorokat oly módon kell kialakítani, hogy azok összhangban legyenek az adott 

környezettel. A másik fontos szempont, hogy mindenképpen fontos figyelni arra, hogy a Duna 

korzó egésze is meg fog újulni a Puhl terveknek megfelelően és a Puhl tervek szintén modern 

típusú bútort tartalmaztak, ezek azok a szempontok amiket a Művészeti Tanácsnál a mostani 

vita során elfelejtésre kerültek és ez ügyben a Főépítész Asszony külön e-mailt küldött 

minden Művészeti Tanács tagnak. Kérdezi a Főépítész Asszonytól, hogy erre érkeztek-e 

válaszok? 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: Válaszában elmondja, hogy érkeztek válaszok és ki 

is lett osztva minden képviselőnek. Deim Pálnak volt egyedül olyan javaslata, hogy nem tartja 

szükségesnek, hogy egyfajta utcabútorok legyenek. Vincze Ottó írta, és megerősítette azt, 

hogy megfelelőnek tartja az egész város területén a lágy ívű elegáns vonalvezetésű modellt, 

Halper Dávid annyit jelzett vissza, hogy Ő a belvárosi részre javasolja ezeket. A Takács 

Gábor pedig szintén támogatta az egész belváros területén legyenek ezek a padok.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Filó András képviselőnek. 

 

dr. Filó András képviselő: Véleménye szerint, ha a Képviselő-testület döntése alapján a Pro 

Szentendrének, mint szerződéskötőnek, nem lett volna szabad, korlátlan szabadkezet adni a 
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tervezőknek, hanem be kellett volna korlátozni a tervezőnek azt az intervallumot, amit 

betervezhet. Amennyiben ezt a tervező nem vállalja, akkor nem vállalja. Felajánlja, hogy 

nagyon szívesen elolvassa ezt a szerződést, mert véleménye szerint ilyen szabad kezet nem 

adhatott volna a Pro Szentendre Kft. Személy szerint a legsúlyosabb fegyelmi eljárást indítaná 

az ellen, aki tudott arról, hogy a Képviselő-testületnek van egy ilyen döntése, és annak 

ellenére szabad kezet adott a tervezőnek. Elmondja, hogy fel van háborodva, látta a 

betontuskókat, rajta a fa gerendákkal és elképesztőnek tartja. Így nem lehet elcsúfítani a Fő 

teret.  Javasolja, hogy ne ragaszkodjanak ehhez a szerzői joghoz, mert ez véleménye szerint, 

nem áll meg így. Azt sem tudja, hogy a Képviselő-testület, felhatalmazta-e a Pro Szentendre 

Kft-t, hogy kössön tervezői szerződést.  

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester: dr. Filó András képviselőnek igennel válaszol, megjegyzi 

még, hogy tudomása szerint munkaviszonyban állnak egymással.  

 

 dr. Filó András képviselő: Véleménye szerint, aki ezt a szerződést írta, nem vette 

figyelembe azt, hogy a Képviselő-testületnek ezzel kapcsolatban van egy korlátozó döntése, 

ez alapján szabad kezet nem kaphatott volna a tervező. Jelzi, hogy mindenképpen szeretné 

elolvasni ezt a szerződést.  

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik. 
 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Hidegkuti Gergely tanácsnoknak. 

 

Hidegkuti Gergely tanácsnok: ügyrendi felvetése, hogy az SZMSZ előírásai szerint nem 

ismételheti meg a javaslatát, de javasolja újraszavazni az eredeti javaslatát! 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3091   Száma: 11.08.04/6/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 17:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 33.33 20.00 

Nem 1 11.11 6.67 

Tartózkodik 5 55.56 33.33 

Szavazott 9 100.00 60.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   40.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Filó András Igen - 
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Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Fekete János Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület Hidegkuti Gergely 

tanácsnok ügyrendi javaslatot elutasította. 

Megadja a szót dr. Török Balázs alpolgármesternek. 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: Véleménye szerint bárhogy is döntsön a Képviselő-testület, 

nem tartja elképzelhetőnek, hogy Kocsis Gáspár tervező beperelné az Önkormányzatot, vagy 

a Pro Szentendre Kft-t szerzői jogokra tekintettel. Kérdése a Pro Szentendre Kft-hez, hogy a 

Public Art kiírásra a TDM  Kft-t meg fogják-e hívni, vagy ha nem, akkor kit hívnak meg. 

Néhány gondolatát osztja meg a város napjainkban történő megújulásával kapcsolatban. 

Véleménye szerint nem baj, ha Szentendrén archaizálni próbálnak, direkt a korszellemmel 

szemben – így ez lehet a városnak az egyedisége. A kandeláber típusú bútorokra fog szavazni. 

Javasolja, döntsenek arról is, hogy a Duna korzón is kandeláber típusú, vagy azzal 

egyenértékű utcabútorok kerüljenek majd kihelyezésre.  

 

Szabó Zsófia ügyvezető (ProSzentendre Kft.): az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy 

tervezik a TDM meghívását a pályázatra.  

 

Kocsis Gáspár tervező: az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy nem a szerzői jog 

kérdése, illetve a jogi útra terelés volt a célja. Azt akarta jelezni, hogy hiányolja a 

kommunikációt, mert nem volt szó arról semmilyen formában, hogy lehet-e kandeláber bútor, 

vagy sem. Jelzi, hogy a Pirk-féle padra is vonatkozik a szerzői jog, ezért javasolja, hogy 

kérdezzék meg Pirk Ambrustól, hogy hozzájárul-e, hogy a padok ebben a Fő téri 

környezetben legyenek elhelyezve.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: utólag is elnézést kér, hogy a kérdéses testületi ülésre nem 

hívták meg a tervezőket.  

 

Kun Csaba képviselő: Főépítész Asszonytól kérdezi, hogy a Művészeti Tanács tagjai látták-e 

a Fő téri padot?  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: elmondja, hogy nem látták, hiszen most készültek el 

a padok.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szerinte a katalógusban látták. 
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Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: a Fő térre kihelyezett pad nem katalógus-pad, hanem 

épített pad.  

 

Kun Csaba képviselő: folytatja a gondolatot, hogy a Művészeti Tanács tagjai nem látták a 

padot, amely pad ellentétes a testület döntésével, valamint senkivel nem egyeztette a tervező. 

Egyébként a pad borzalmasan néz ki. Ezek alapján kérdése, hogy mi az a művészeti többlet, 

amelyet hozzáadtak a Fő tér kialakításához, mert ami ott található, az katasztrófa, nonszensz a 

rönkfa kihelyezése. A Pirk-féle – tervező által megálmodott – pad valóban illik a Fő tér 

környezetébe. Elmondja, hogy a Duna korzóra  - Puhl Antal által tervezett bútorok – nem 

zavarják a barokk belvárost, azok illenek a kialakítandó helyhez.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: miután már csak két képviselő jelezte, hogy szólni kíván, 

javasolja, hogy zárják le a vitát. Kéri szavazzanak erről:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3092   Száma: 11.08.04/6/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 17:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91.67 73.33 

Nem 1 8.33 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Nem - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület támogatja a javaslatot. 

Megadja a szót. 

 

Dicső Zoltán képviselő: felhívja a figyelmet, hogy ha bármiben mellényúlnak, akkor azért 

kapnak a városlakóktól. Ha visszahozzák a Fő térre a márvány-padokat, azokat ki lehet 

egészíteni kandeláber-típusú padokkal, mert az illik hozzá.  

 

Fekete János képviselő: egyetért a Pirk-padok visszahelyezésével a Fő térre. Javasolja, hogy 

a pályázatra az Alkotóművészeti Platformot is hívják meg.  

 

 

Zakar Ágnes képviselő asszony jelezte hozzászólását, akit Polgármester úr tájékoztat arról, 

hogy az imént szavaztak a vita lezárásáról, így nem adja meg a számára a  szót.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy csak a határozat módosításával kapcsolatban 

adja meg a szót.  

 

Zakar Ágnes képviselő: arra hívja fel a figyelmet, hogy a Platform azonos azokkal a 

személyekkel, akik a Fő téren leszedték a molinót.  

 

Kun Csaba képviselő: kéri, hogy a tervező maradjon itt az ülésen, várja meg a Képviselő-

testület döntésé, és nyilatkozzon arról, hogy az a döntés elfogadható és végrehajtható.  

 

 

17.35 órától 18.00 óráig szünet! 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi van-e további javaslat, ha nincs felkéri, dr. Molnár 

Ildikó címzetes főjegyző asszonyt, fogalmazza meg az eddigi határozati javaslat 

módosításokat. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: „A Képviselő-testület…. A projektben a Fő térre 

kerüljenek visszahelyezésre a Városrehabilitációs projektben jelzett helyszínekre a korábbi 

Pírk padok, a belváros többi részén kandeláber típusú padok kerüljenek elhelyezésre” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi Zakar Ágnes képviselőtől, hogy egyetért-e a javaslat 

megfogalmazásával, mert akkor ez kerül be a határozati javaslatba „A” változatként. Fekete 

János képviselő úrnak is volt egy javaslata a kerékpártárolókkal kapcsolatban, de ezt 

visszavonta.  

 

Mikrofonon kívül megerősítik a visszavonást! 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: dr. Török Balázs is visszavonta, a Duna korzóval 

kapcsolatban tett javaslatát.  

 

Mikrofonon kívül megerősítik a visszavonást! 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi van-e még egyéb módosító javaslat. 

Megadja a szót Zakar Ágnesnak az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökének. 

 

Zakar Ágnes OKB elnöke: Javasolja beletenni a Public Art-tal kapcsolatban a 2-es pontot 

azzal kiegészíteni, hogy mielőtt a közbeszerzést lefolytatnák, mindenkivel egyeztessenek.  

 

Mikrofonon kívül Fekete János képviselő jelzi, hogy szeretne részt venni a tanácskozáson.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Rendben és kéri dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző 

asszonyt, fogalmazza meg a határozati javaslat módosítást.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: értelmezése szerint az elhangzottak alapján a  

következő tagmondattal folytatódna a 2-es pont. … „és egyben felkéri a Pro Szentendre 

ügyvezetőjét, hogy a Képviselő-testület szakbizottságai Városüzemeltetési, Környezetvédelmi 

és Idegenforgalmi az Oktatási és Kulturális Bizottság, és a Költségvetés és 

Vagyongazdálkodási Bizottság vezetőit, valamint dr. Török Balázs alpolgármester urat, és 

Fekete János képviselőt, vonja be a kiválasztás folyamatába.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi Zakar Ágnes képviselőt, egyetért-e az elhangzott 

javaslattal? 

 

Mikrofonon ívül igennel válaszol. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Befogadja, Zakar Ágnes képviselő javaslatát.  

Megadja a szót Kun Csabának a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi 

Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba VKIB elnök: Javasolja, hogy olyan határozatot hozzanak, mely szerint az 

Önkormányzat felkéri a Művészeti Tanács tagjait, hogy nyilatkozzanak arról, hogy a Fő téren 

található egyedi tervezésű „ülőbútorzat” véleményük szerint fenntartható-e, és alkalmasnak 

tartják-e a Fő térre. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Javasolja, a határidőt „azonnal”-ra. 

Megadja a szót, dr. Török Balázs alpolgármesternek. 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: Szeretné, ha a 2-es kiegészítésben, II-es határozati javaslat 

„B” változatában történne módosítás. A lényege, hogy összegszerűség nélkül a gravitációs 

bekötés és átemelő megépítését határozza meg a Képviselő-testület a projekt keretein belül.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Felkéri dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző asszonyt, hogy 

fogalmazza meg az elhangzottakat.  

Megadja a szót, dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőnek. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző:  „A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy 

soron kívüli határidővel, kérje ki a Művészeti Tanács tagjainak véleményét, hogy a Fő térre 

kihelyezett épített fix kültéri padokat megfelelőnek tartják-e. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy sorban szavazzanak. 

Elsőnek az eredeti testületi anyagban szereplő I-es határozati javaslat  1-es pontjáról, ami több 

részből áll. Kéri mindenki az eredeti előterjesztést használja. Ez úgy szól, hogy Szentendre 
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Város Önkormányzata a Szentendre belvárosának innovatív funkcióbővítő rehabilitációja c. 

pályázattal kapcsolatos, a határozati javaslat „A” változata az amit az előbb elmondott a Zakar 

Ágnes képviselő asszony javasolt. Kérné, Jegyző Asszonyt ismételje meg az általa 

megfogalmazott változatot, mivel a Tervező úr jelen van, és szükség van a véleményére, hogy 

egyetért-e azzal, miután a szintkülönbség fontos szempont a padok vonatkozásában.    

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Előtte megkérdezné a Tervezőt, hogy csak a Fő téren 

van szintkülönbség, ahol épített padokat kell kihelyezni? 

 

A tervező mikrofonon kívül igennel válaszol! 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Akkor úgy módosul, hogy a Képviselő-testület ezzel a 

meghatározott pályázattal kapcsolatosan úgy dönt: hogy a Fő térre kerüljenek 

visszahelyezésre a Városrehabilitációs projektben jelzett helyszínekre a korábbi Pírk padok, a 

Belváros többi részén kandeláber típusú padok kerüljenek kihelyezésre.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi a Tervező urat, hogy pontos-e ez a megfogalmazás és 

rendben van-e így? 

 

Tervező úr mikrofonon kívüli válaszában elmondja, hogy a megfogalmazás pontos, de nem ért 

vele egyet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja, az 1 A-n belül az „A” változatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3093   Száma: 11.08.04/6/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 18:09  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91.67 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 8.33 6.67 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 
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dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: szintén ezen belül van még b),c) és d), pont, de azokban 

nincsenek variációk, A b), pont azt tartalmazza, hogy egységes arculat kialakítása érdekében, 

ez a belvárosi típus, a „c” a kerékpártárolók típusát tartalmazza, illetve azt, hogy a Bükkös 

pataknál kerül kijelölésre, és felkéri a Pro Szentendrét, hogy döntsön erről. Egyben szavaztat  

a b),c),d) pontokról. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3094   Száma: 11.08.04/6/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 18:09  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91.67 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 8.33 6.67 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző 

asszonynak.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Kiegészítésként elmondja, hogy az 1. a) szövegbe 

bekerül majd természetesen életszerűen, hogy – és ezzel egyidejűleg hatályát veszti az a 

korábbi határozat, ami teljes projektre kandeláber típusú bútorokat jelölte meg, hiszen a két 

határozat összeütközésben van egymással. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Köszöni a Címzetes Főjegyző Asszony észrevételét. A 

testületi anyagban szereplő eredeti határozati javaslat, 2-es pontja tartalmazza a Public Art-tal 

kapcsolatos részeket, ehhez tett Zakar Ágnes képviselő asszony kiegészítő javaslatot, melyben 

a bizottság kapjon megbízást a témában. Ide tartozik a 3-as pont, amely hatályon kívül helyezi 

a korábbi határozatot, de utólagosan jóváhagyja az info kommunikációt  ez a 4-es. Az 5-ös 

törlésre kerül, mert ott külön pontban szavaznak, és ide tartozik még a 6-os, határidő 

módosítás értelemszerűen  innovált a belvárosra, és a Polgármestert felkérik, hogy módosítsa 

a támogatási szerződést. Kéri szavazzanak, a maga részéről támogatja. 

  

Mikrofonon kívül újrakérdezik, hogy miről szavaznak?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Tehát az eredeti előterjesztés (lefűzőt anyag)  I-es határozati 

javaslatnak a 2 -3 – 4 – 6 – 7 - 8 pontjait szavazásra bocsátja.  

 

Mikrofonon kívül a képviselők kérik megismételni a szavazásra bocsátott pontokat.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megismétli, hogy az eredeti határozat 2 -3 – 4 – 6 – 7 – 8 

pontját elfogadásra, az 5-ös pontját törlésre javasolja. Az utóbbiról külön szavaz a Képviselő-

testület. 

 

Mikrofonon kívül észrevétel hangzik el melynek tartalma nem hallható! 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Jogosnak tartja a felvetést, miszerint a határozati javaslat 

(eredeti lefűzött anyag) 8-as pontjáról ne szavazzanak. Illetve kéri Címzetes Főjegyző 

Asszony segítségét abban, hogy a 8. pont ételemszerűen kerüljön a határozatban 

megfogalmazásra.  Kéri a Képviselő-testületet, hogy szavazzanak. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3095   Száma: 11.08.04/6/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 18:11  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

319/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 

azonosítószámú, „Szentendre belvárosának innovatív funkcióbővítő rehabilitációja” 
című pályázattal kapcsolatosan 

 

1. a)  

 úgy dönt, hogy a Fő térre kerüljenek visszahelyezésre a Városrehabilitációs projektben jelzett 

helyszínekre a korábbi Pirk-padok, a belváros többi részén kandeláber típusú padok 

kerüljenek kihelyezésre, mely típus jelenleg, a Duna korzón kitelepítésre került, vagy ahhoz 

nagyon hasonló padok értendőek. Egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testület 427/2009. 

(XII. 10.) 

1. b) 

 az 1. a)” pontban meghatározásra kerülő padokat a Belváros egységes arculatának kialakítása 

érdekében belvárosi típussá nyilvánítja. A Belváros területén a meglévő padok cseréje vagy 

újak elhelyezése esetén a most kiválasztott típus alkalmazandó. 

1.c) 



 52 

a pályázati költségek keretein belül jóváhagyja a kialakítandó kerékpártárolók típusát, de azok 

helyének beépítését a Dumtsa Jenő utca helyett a Bükköspatak partján jelöli ki. 

 

1.d)   

felkéri a Pro- Szentendre kft.-t a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelő intézkedésekre. 

 

2. jóváhagyja a Public Art projekttel kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó, a 

Városrehabilitációs projekten belül, az infokommunikációs soron elszámolható, Pro 

Szentendre Kft.-vel kötendő, mellékelt megbízási szerződést és felhatalmazza a Polgármestert 

a szerződés aláírására és egyben felkéri a Pro Szentendre Ügyvezetőjét, hogy a Képviselő-

testület szakbizottságait (a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi 

Bizottság, az Oktatási és Kulturális Bizottság, a Költségvetési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság vezetőjét),  dr. Török Balázs alpolgármester urat, valamint Fekete János képviselő 

urat vonja be a kiválasztási folyamatba.  

 

3. hatályon kívül helyezi az 52/2010 (II.11.) Kt. sz. határozatát, 

 

4. utólagosan jóváhagyja a projekt infokommunikációs változtatásait, 

 

5. úgy dönt, hogy a KMOP-5.2.1./B-2f-2009-0015 azonosítószámú, „Szentendre 

belvárosának innovatív funkcióbővítő rehabilitációja” című pályázat befejezési határidejét 

módosítani szükséges, és a határozatban szereplő változtatásokat a Támogatási Szerződés 

módosítás keretében kéri, 

6.  felkéri a Polgármestert, hogy a Támogatási Szerződés módosítás tárgyában járjon el, 

várható befejezési határidőként kéri 2011. december 31. napját megjelölni, 

 

Felelős:  Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: A következő az eredeti testületi anyagban a II-es határozati 

javaslat, amely a SZEI-vel kapcsolatos, - támogatási szerződés módosítása befejezési határidő 

vonatkozásában, ehhez módosító javaslat nem érkezett,  kéri szavazzanak!  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3096   Száma: 11.08.04/6/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 18:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91.67 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 8.33 6.67 

Szavazott 12 100.00 80.00 
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Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 

elfogadta, és a következő határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

320/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KMOP-4.3.2-2008-0004 

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

projekttel kapcsolatosan  

 

1. úgy dönt, hogy a pályázat befejezési határidejét módosítani szükséges, felkéri a 

Polgármestert, hogy a Támogatási Szerződés módosítás tárgyában járjon el, várható 

befejezési határidőként kéri 2011. december 31. napját megjelölni, 

2. úgy dönt, hogy amennyiben a Közreműködő Szervezet jóváhagyja a Támogatási 

Szerződés módosítási kérelmet, jelen határozattal felhatalmazza a Polgármestert a Pro 

Szentendre Kft. megbízási szerződés módosításának aláírására, a befejezési határidő és 

a projektmenedzsment díj havi arányos részének meghatározása tekintetében, a teljes 

megbízási díj változatlanul hagyása mellett, 

3. úgy dönt, hogy az eszközbeszerzést meg kívánja valósítani, új eljárást indít a 

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsága D.418/15/2011. sz. 

határozatának figyelembevételével. 

 

Felelős:  Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Az eredeti anyagban szereplő határozatokról a szavazás 

megtörtént. Az előterjesztés kiegészítés II-es határozati javaslata, a csapadékvíz elvezetésre 

vonatkozik, ennek a „B” változata volt a leginkább elfogadott a bizottságok részéről és ehhez 

javasolta Alpolgármester úr, hogy kerüljön törlésre a 17 millió forint + áfa díj meghatározása, 

„a költségvetés keretein belül” legyen. Tehát először a „B”-ről szavaztat. Felkéri dr. Molnár 

Ildikó címzetes jegyző asszonyt, fogalmazza meg a javaslatot.   

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Az I-es kiegészítésben szereplő „B” határozati javaslat 

addig változatlan marad, hogy – „engedélyezési terv elkészíttetéséhez”  

 

Mikrofonon kívüli kérdése Alpolgármester úrhoz, hogy csak a 17 milliót nem szeretné 

beleírni vagy a 900 ezret sem. 

  

Mikrofonon kívüli válasz, semmilyen összeget nem szeretne beleírni. 

 

 dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: – engedélyezési terv elkészíttetéséhez hozzájárul a 

gravitációs bekötések elvégzéséhez, a tervezések újrakezdéséhez, a szükséges újbóli hatósági 

hozzájárulások igényléséhez, az engedélyezési terv elkészíttetéséhez, mely a projekt 

költségvetésének keretein belül kerüljön megvalósításra.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Simon Péternek a Pro Szentendre gazdasági 

igazgatójának. 

 

 

Simon Péter Pro Szentendre: Szeretné javasolni az Alpolgármester úrnak, hogy még egy szó 

kerüljön a javaslatához. – lehetőség szerint a projekt költségvetésén belül - , hogy a  

projektben van még tartalék keret, de most egy műszaki tartalom növelésről van szó, aminek 

jelenleg nem látható az összegszerűsége. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a 

projektre maximálisan rendelkezésre álló támogatási forráson belül maradjanak, de arra most 

kötelezettséget vállalni, hogy ez 100%-ra teljesítik, most még nem lehet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri, így megfogalmazni a javaslatot. 

Megadja a szót, dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző Asszonynak.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: akkor az előbb elhangzottak …..lehetőség szerint a 

projekt költségvetésén belül kerüljenek  megvalósításra a  kivitelezési munkák.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3097   Száma: 11.08.04/6/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 18:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 75.00 60.00 

Nem 2 16.67 13.33 

Tartózkodik 1 8.33 6.67 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

dr. Török Balázs Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 

elfogadta, és a következő határozatot hozza:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

321/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 

azonosítószámú, „Szentendre belvárosának innovatív funkcióbővítő rehabilitációja” 
című pályázattal kapcsolatosan, a Dumtsa Jenő utcán létesítendő csapadékvíz-elvezetéssel 

kapcsolatban úgy dönt, hogy hozzájárul a KDVKVVI által engedélyezett gravitációs 

bekötések elvégzéséhez, a tervezések újrakezdéséhez, a szükséges újbóli hatósági 

hozzájárulások igényléséhez, az engedélyezési terv elkészíttetéséhez, a kivitelezési munkák 

elvégzéséhez oly módon, hogy lehetőség szerint a projekt költségvetésén belül kerüljenek 

megvalósításra. 

Felhatalmazza a Polgármestert a kivitelezői szerződések módosításának aláírására.  

Amennyiben a létesítési engedélyezési folyamat várható idejét is figyelembe véve, a 

Közreműködő szervezet jóváhagyja a Támogatási Szerződésben lévő kivitelezési határidő 

módosítási kérelmet, úgy jelen határozattal felhatalmazza a Polgármestert a Pro Szentendre 

Kft. megbízási szerződés módosításának aláírására, a befejezési határidő és a 

projektmenedzsment díj havi arányos részének meghatározása tekintetében, a teljes megbízási 

díj változatlanul hagyása mellett.  
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Felelős:    Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  Az előterjesztés kiegészítés II-ben lévő elírást helyesbíti,    

hogy a Dumtsa u. csapadékvíz elvezetés helyett a süllyedő oszlopokról van szó az anyagban. 

Az előterjesztésben szereplő variációk közül az „A”- t teszi fel szavazásra, a következő 

kiegészítéssel 6 db oszlop távirányítással, és hogy  a csövezés, - ha később szükséges - 

készüljön el a karbantartási keret terhére. Megadja a szót Ocskay Gábor beruházási 

referensnek. 

 

Ocskay Gábor beruházási referens: Úgy tudta, hogy az eredeti verzió távirányításos, mert a 

kivitelező írt egy e-mailt, hogy süllyedő oszloponként mennyi távirányítót  igényel az 

Önkormányzat. A Képviselő-testületi ülés előtt tájékoztatta Őt Putz Tamás, hogy az eredeti 

verzió nem távirányítós, hanem kulcsos.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Hidegkuti Gergely tanácsnoknak 

 

Hidegkuti Gergely tanácsnok:  Emlékei szerint, amikor a Virágh János úrral az ÉPKAR-ral 

tárgyaltak Bükkös partról történő kihajtás ügyében, akkor azt kérték, hogy rendben van, de 

egy süllyedő oszlopot építsenek be a Rákóczi utcába, és szó szerint az hangzott el, hogy 

fölösleges mivel a Fő térnél úgy is beépítik.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Úgy látta, hogy a Pro Szentendrénél is távirányítós süllyedő 

oszlopok lesznek. 

Megadja a szót Szabó Zsófiának a Pro Szentendre Kft. ügyvezetőjének. 

 

Szabó Zsófia Pro Szentendre Kft. ügyvezetője: A tervekben kulcsos változat szerepel, nem 

pedig távirányítós.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a Tulajdonosi Bizottsági ülésen még 

távirányítós oszlopokról volt szó. 

Megadja a szót dr. Török Balázs alpolgármesternek. 

 

Dr. Török Balázs alpolgármester: Elmondja, hogy Putz Tamással még arról beszélt, hogy 

mennyi távirányító lesz leszállítva. Ő is abban a tudatban volt, hogy távirányítós oszlopok  

lesznek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Simon Péternek a Pro Szentendre gazdasági 

igazgatójának. 

 

Simon Péter Pro Szentendre gazdasági igazgató: Elmondja, hogy a tervben valóban kulcsos 

kivitelezés szerepel, de a kulcs működik mechanikusan is és távirányítóval is. Ebben az 

ügyben hétfőn tárgyal az ÉPKAR-ral. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri Jegyző Asszonyt, fogalmazza bele a határozati 

javaslatba, hogy a süllyedő pollerek kulcsosak és távirányítóval is működnek. 

Megadja a szót, dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőnek. 
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dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: A süllyedő oszlopot az eredeti terveknek megfelelően 

kulcsos és távirányítással is működő módon.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3098   Száma: 11.08.04/6/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 18:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91.67 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 8.33 6.67 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

322/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 

azonosítószámú, „Szentendre belvárosának innovatív funkcióbővítő rehabilitációja” 
című pályázattal kapcsolatosan,  a Dumtsa Jenő utcán létesítendő süllyedő oszlopokkal 

kapcsolatban úgy dönt, hogy a hat darab süllyedő oszlopot az eredeti terveknek és a 

vállalkozási szerződésnek megfelelően – kulccsal és távirányítással is működő módon – 

építteti meg, a megrendelt és elkészült védőcsövezés, mely lehetőséget biztosít a 

későbbiekben egy hatékonyabb rendszer megvalósítására, elhanyagolható mértékű 

burkolatbontással, ellentételezésére 2,4 millió Ft-ot biztosít az út karbantartási keret terhére. 

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri Jegyző Asszonyt, fogalmazza meg Kun Csaba képviselő 

úr javaslatát. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: „felkéri a Polgármestert, hogy soron kívül határidővel 

kérje ki a Művészeti Tanács tagjainak véleményét, a tekintetben, hogy a Fő térre kihelyezett 

épített fix kültéri padokat megfelelőnek tartják-e.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: Szeretné,ha tisztáznák, hogy mire megfelelő a pad, esztétikai, 

használhatósági szempontból, illetve, hogy megfelelően illeszkedik-e a Fő téri környezetbe. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek 

 

Magyar Judit képviselő: javasolja, hogy ne csak esztétikai, hanem funkcionális szempontból 

is legyen megfelelő.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Kocsis Gáspár építésznek. 

 

Kocsis Gáspár építész: Szeretné kérni, hogy határozzák meg pontosan mit is jelent a 

kandeláber típusú pad. A kereskedelemben ez egy tág fogalom.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri Kun Csaba képviselőt, hogy erre vonatkozólag tegyen 

pontosítást. 

 

Kun Csaba VKIB elnöke: Úgy gondolja, hogy a már meglévő kandeláber típusú, vagy ahhoz 

nagyon hasonló padok, öntöttvas, fa hajlított, stb, 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: Szeretné kiegészíteni azzal, hogy „mint a korzón fellelhető padhoz 

hasonló”. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőnek. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: „ mely alatt a jelenleg a Duna Korzón kitelepítésre 

került, vagy ahhoz nagyon hasonló padokat értünk.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Dicső Zoltán képviselőnek. 

 

Dicső Zoltán képviselő: Javasolja, hogy ha már megkérdezik a Művészeti Tanácsot, akkor 

egyúttal kérjük ki a tanácsukat abban is, hogy mi a véleményük a Fő téren levágott molinoról, 

egyetértenek-e vele, és erre írásban válaszoljanak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Javasolja, ezt a határozati javaslatot a Kun Csaba javaslatához 

hozzáírni.  

Megadja a szót dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőnek. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: „ Felkéri a Polgármestert, hogy kérje ki a Művészeti 

Tanács véleményét, hogy a Fő téren a Kulturális Kft által kihelyezett molinók önkényes 

eltávolításával, egyetértenek-e, vagy elítélik-e azt,  és az utóbbi esetben indokoltnak tartanak-

e ezzel kapcsolatban nyilatkozatot kiadni, vagy egyéb intézkedést javasolnak-e. 

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Pintér Ádám képviselőnek. 

 

Pintér Ádám ESZCB elnök: Javasolja még hozzáírni, hogy és kérjük válaszukat a Szentendre 

és Vidékében jelentessék meg.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi, Pintér Ádám képviselőt, hogy szavaztasson erről a 

javaslatról? 

 

Pintér Ádám mikrofonon kívül visszavonta javaslatát. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Egyben szavazunk a Művészeti Tanácsról.  

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3099   Száma: 11.08.04/6/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 18:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 81.82 60.00 

Nem 2 18.18 13.33 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 
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Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

dr. Török Balázs Távol - 

 

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

323/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete soron kívüli határidővel kérje ki a 

Művészeti Tanács tagjainak véleményét abban, hogy  

 

- a Fő téren kihelyezett épített (fix) kültéri padok megfelelően illeszkednek-e a Fő téri 

épített környezethez; 

-  a Fő téren a Kulturális Kft. által kihelyezett molinók önkényes eltávolításával 

egyetértenek-e vagy elítélik-e azt, illetve indokoltnak tartanak-e ezzel kapcsolatban 

nyilatkozatot kiadni, vagy egyéb intézkedést javasolnak-e.  

 

Felelős:  Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja, hogy a Kulturális Központ tárgyában készült 

előterjesztés megtárgyalásával folytassák az ülést, majd a Postás strand fejlesztési terveivel 

kapcsolatos előterjesztéssel. Kéri szavazzanak erről.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 3100   Száma: 11.08.04/7/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 18:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

dr. Török Balázs Távol - 

 

 

 

7. Előterjesztés Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság tárgyában 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Kolti Helga ügyvezető.  

 

 

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

 

Kolti Helga Kulturális Központ Kft ügyvezetője: az előterjesztés ismertetéseként elmondja, 

hogy az Adventi program kidolgozása kapcsán gondoltak arra, hogy a program bővítésére a 
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TDM-mel együttműködve. Egy új Széchenyi-terves pályázat került kiírásra külföldi és 

belföldi turizmus fokozására. Ennek összege minimum 1 MFt, maximum 5 MFt, amelyhez 60 

% önerőt kell igazolni. Elmondja, hogy az 5 MFt megnyerésével a rendezvénynek nagyobb 

mozgásteret tudnának adni, hogy az ne csak lokális legyen, hanem külföldiek számára is 

vonzó legyen. Az esemény megrendezéséhez 12,5 MFt-ra van szükség, ami azt jelenti, hogy a 

Kulturális Kft-nek 7,5 MFt-ot kellene biztosítania. Ez az összeg a Kft. költségvetésébe nincs 

semmilyen formában betervezve, szabad felhasználásban sem létezik és kigazdálkodni sem 

tudják.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester távozik az ülésteremből, az ülés vezetését dr. Török Balázs 

alpolgármester veszi át.  

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: ha a lokális Adventi rendezvényen túl egy nagyobb 

eseményt szeretnének, akkor ez a pályázat az, amellyel az megvalósítható. Miután 

Vízkeresztig tervezik a rendezvényt, ez a külföldiek részére vonzerő lehet, mivel elég nagy 

számban látogatnak a városba az ortodox hagyományokkal rendelkező emberek. A költségre 

vonatkozóan elmondja, hogy ha megnyerik az 5MFt-os pályázati díjat, ahhoz van a TDM-nek 

– erre az évre felhasználható – 3 MFt-os összege, amelyet 4,5 MFt-tal kell már csak 

kiegészíteni. Véleménye szerint ezt az összeget a rendezvény saját maga ki tudja termelni. 

Szerinte ez a rendezvény – sok munkával ugyan – de megvalósítható. Javasolja, hogy 

hatalmazzák fel a Kulturális Kft-t a pályázaton való indulásra.  

 

Magyar Judit képviselő, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: a bizottság tagjai nem látják 

biztosítottnak azt az összeget – és az időt sem – amellyel ez a program megvalósítható.   

 

Zakar Ágnes képviselő Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: miután a bizottság nem 

tárgyalta az előterjesztést, telefonon hívta fel a tagokat, hogy mondják el véleményüket. Úgy 

döntöttek, hogy a határozati javaslatban szereplő „támogatja” szó helyett az „egyetért” szó 

szerepeljen. Bízik abban, hogy az önrészt valamilyen formában ki tudják termelni.  

 

Puhl Márta Közgazdasági Iroda vezetője: úgy látja, hogy pillanatnyilag a program 

összeállítása is feszített munkát igényel, de véleménye szerint ahhoz, hogy 5 MFt-ot 

nyerjenek, ahhoz nem 12 MFt-os pályázatot kell beadni, hanem legalább 40 milliósat.  

 

Magyar Judit képviselő: úgy értelmezi, hogy egy új rendezvényről beszélnek és a 

hagyományos Adventi vásár nincs veszélyben.  

 

 

Mikrofonon kívül válaszolnak az észrevételre, hogy jól értelmezi.  

 

 

Magyar Judit képviselő: javasolja, hogy – mivel túl kevés az idő egy nagyobb volumenű 

rendezvény megszervezéséhez, ráadásul nincs rá pénz – az idén ne rendezzék meg a 

programot, viszont kezdjenek közösen gondolkodni a következő évre vonatkozóan, hogy 

milyen Adventet szeretnének megvalósítani.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: számára ez azt jelenti, hogy a Kulturális Kft-nek 

kétféle Adventet kell kidolgoznia – a minimál-programot és a pályázati programot – mert ha 



 63 

nem nyer a pályázaton, és nem tudja megvalósítani a projektet, ettől még élő az a határozat, 

amely szerint az Adventi rendezvényt a Kft-nek kell megszerveznie. Véleménye szerint annak 

a projektnek egészen más a költségvetése, mint egy ilyen nagy projekté. Felhívja Ügyvezető 

Asszony figyelmét, hogy a pályázatokhoz általában csatolni kell az önerő igazolásáról szóló 

bankszámla-kivonatot vagy döntést. Miután az Önkormányzat az önerőt nem tudja vállalni, 

azt a Kft-nek saját forrásból kellene vállalnia.  

 

Kolti Helga ügyvezető: tájékoztatásul elmondja, hogy a pályázati kiírásban szerepel, tehát a 

pályázathoz mellékelni kell a bankszámla-kivonatot. Ebben minimális 7,5 MFt-nak, illetve a 

teljes költségvetés 60 %-os összegének kell szerepelnie.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: megadja a szót. 

 

Kiss Károly képviselő: évek óta szorgalmazza, hogy az Adventi vásárt ne a vállalkozók 

rendezzék, hanem a város kft-je. Több város példáját említi, amely szerint az Adventi vásárt a 

város rendezi meg, és ennek bevételéből finanszírozzák a hozzá kapcsolódó kulturális 

rendezvényeket. Idei megoldásként ezt a formát javasolja.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: befogadja Zakar képviselő asszony módosító javaslatát, 

hogy a határozati javaslatban az „egyetért” szóra történő módosítást. Egyéb kérdés, észrevétel 

nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3101   Száma: 11.08.04/7/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 18:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 90.91 66.66 

Nem 1 9.09 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 
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dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

324/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Szentendrei Kulturális 

Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „Belföldön megvalósuló nemzetközi és 

országos hatókörű, turisztikai vonzerővel bíró rendezvények támogatása” című, 2011-ÚSZT-

TU-1 kódszámú pályázaton való indulásával. 

 

Felelős:     Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester visszatér az ülésterembe és átveszi az Alpolgármester úrtól az 

ülés vezetését. 
 

 

8. Előterjesztés Postás-strand fejlesztési tervei 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Lukács Péter építész, Szász 

István Róbert (Négy Évszak Sportiskola Kft.) ügyvezető és Szűcs Noémi, valamint a Kulturális 

Kft részéről Kolti Helga ügyvezető.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: köszönti a vendégeket. Ismerteti, hogy a pályázatot a Négy 

Évszak Sportiskola Kft nyerte meg, akik az adatok pontosítását javasolták. Erre azért volt 

szükség, mert annak az átépítési kötelezettségnek, amelyet vállaltak a pályázatban, konkrétan 

azért nem tudnak eleget tenni, mert a jelenleg meglévő épület telekhatáron van. Ennek egy 

része a Közútkezelő Kft-é, a másik pedig az Önkormányzaté. A most tárgyalandó anyagban 

az szerepel, hogy a jelenlegi épület átkerülne a pálya mögé, és a sportpálya mellett a játszótér 

irányában kialakítanának multifunkcionális pályát. Az új vendéglátó egység mögött pedig egy 

új, homokos sportpálya kerülne kialakításra, valamint még egy játszóteret is kialakítanának. A 

pályázati kiírásban az is szerepelt, hogy a nagyobb városi rendezvények lebonyolításához 

szükség lenne egy színpad elhelyezésére is. Az anyag három helyet jelöl meg mobilszínpad 

elhelyezésére. Fontos szempontként említi, hogy a pályázatot nyert Kft-nek, a Kulturális Kft-

nek és a TDM-nek jó munkakapcsolatot kell kialakítani. Megadja a szót a Kulturális Kft. 

Ügyvezetőjének.  
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Kolti Helga ügyvezető: kérdése, hogy van-e koncepció a prioritásra, mi a koncepció 

egyeztetésének a módja, rendszere, van-e erre bármiféle előírás? Milyen fejlesztések, 

beruházások várhatóak?  

 

Szász Róbert ügyvezető: alapvető érdekük az együttműködés, a számukra előírt három 

rendezvénnyel is alkalmazkodnak a város elvárásához. A fejlesztéssel kapcsolatban a színpad 

elhelyezése van előírva, amellyel kapcsolatban egyeztetni lehetne, hogy milyen legyen, hova 

helyezzék el, illetve hogy alakítsák ki a környezetében a terepet.   

 

Kolti Helga ügyvezető: leginkább arra lenne kíváncsi, hogy a rendezvények esetében mik a 

prioritások, éves szinten kell-e az egyeztetni, illetve ki dönti el, hogy ki élhetne-e a 

helyszínfoglalással és milyen feltételek mellett?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Kulturális Kft. elsődlegessége nem kérdés.  

 

Szász Róbert ügyvezető: teljes mértékben egyetért ezzel.  

 

Kun Csaba képviselő, Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 

elnöke: megállapítja, hogy a bizottság kérésének eleget tett a pályázó, mert a testület 

megkapta a kért új helyszínrajzot. Azt a változatot tartja jónak, amelyik merőleges az útra, 

mert így jóval nagyobb zöldfelület marad, ahol a már megszokott városi rendezvényeket 

továbbra is megtarthatják. A színpad esetében a 2. változatot tartja jó megoldásnak. Kérdése, 

hogy a homokos pályára tervezett korcsolyapálya – amelyért pénzt lehetne kérni –érinti–e a 

szerződést? Miután az egész terület árvízveszélyes, hogyan kívánják megvédeni az esetleges 

árvíztől? Felmerül, hogy új épület létesítését a hatóság nem fogja engedélyezni, így a meglévő 

épületet kell tatarozni és így feljebb kerülhet a homokos pálya.  

 

Szász Róbert ügyvezető: a szerződés szerint a homokos pályát ingyenesen kell biztosítani. A 

méretét úgy határozták meg, hogy a város be tudjon kapcsolódni a homokos sportokba. A 

jégpálya tekintetében – a beruházás nagyságrendje és az üzemeltetési költségek miatt – fizetős 

pálya lenne, de a szentendrei iskoláknak jelentős kedvezményeket kívánnak adni.  

Átadja a szót Lukács Péter tervezőnek, kéri hogy az épülettel és az árvízzel kapcsolatos 

kérdésekre válaszoljon.  

 

Lukács Péter tervező: elmondja, hogy az épület lábakon állna. A terasz alatti területet a 

rendezvények és a jégpálya üzemeltetése idején alkalmi pultrendszerek elhelyezésére alakítják 

ki.  

 

Szász Róbert ügyvezető: a homokos pályával kapcsolatban elmondja még, hogy ha nagyon 

nagy rendezvény van, akkor az is bevonható helyszínként, mert egy rátett burkolattal több 

célra átalakítható, illetve a cég rendezvénysátrat kíván beszerezni, hogy rossz idő esetén 

javítsanak a rendezvények megtarthatóságán. A színpad elhelyezésére ők is a 2. számú helyet 

tartják a legjobb megoldásnak, de felmerült egy állandó színpad megépítése is.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: mobil színpadokról volt szó, amelyeket változtatni lehet.  

 

Szász Róbert ügyvezető: így van. Azért is jó ez a színpad elhelyezés, mert az épületben 

kialakítandó öltözők könnyen megközelíthetőek lesznek.  
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Zakar Ágnes képviselő, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: örömét fejezi ki a beruházás 

megvalósulásáért. A Kulturális Kft. Ügyvezetőjének azon felvetésére, hogy ki koordinálja a 

rendezvények időpontját elmondja, hogy a hatályos SZMSZ-be az Oktatási és Kulturális 

Bizottság hatáskörébe be lehetne építeni, hogy évente egyszer a programtervet a bizottság 

véleményezi, illetve hagyja jóvá. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy ez nem szerepelt a pályázati kiírásban, mint ahogy 

a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság által javasolt 15 éves bérleti szerződés megkötése sem, ezért 

csak kisebb módosításokat lehet eszközölni.  

 

Zakar Ágnes képviselő, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: koordináló szerepnek 

gondolta a bizottság számára. Kérdése, hogy a bizottság nélkül egyeztet a két Kft. a 

programok kialakításában és az időpontokban?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: így van, a Kulturális Kft. egyeztet a másik Kft-ével.  

 

Zakar Ágnes képviselő, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: felhívja a figyelmet, hogy a 

Kulturális Kft-nek az Önkormányzat a működtetője.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: lehet az a megoldás, hogy a Kulturális Kft. az egyeztetés után 

meghívja a másik Kft-t egy három oldalú egyeztetésre – beszámolóra – a bizottság felé, hogy 

mi lesz az éves program. Ez a felek nyitottságán múlik és ez – véleménye szerint – 

működőképes. Kérdezi a Négy Évszak Kft. ügyvezetőjét, rendben van-e így?  

 

Szász Róbert ügyvezető: egyetért az elmondottakkal.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési és közlekedési tanácsnok: felhívja a 

figyelmet, hogy légifelvételről lévén szó, az azon láthatóhoz képest a valóságban lényegesen 

nagyobb zöldfelület van a területen. Kérdései, hogy a beton-építmény – akveduktusz – 

elbontásra kerül-e, valamint – a nagyobb rendezvények miatt – a multifunkcionális pálya 

kerítése mennyire lesz fix?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a kérdésre választ kér a Négy Évszak Kft. ügyvezetőjétől.  

 

Szász Róbert ügyvezető: a kerítés esetében olyan megoldást keresnek, amely – főleg 

rendezvények idején – valamilyen szinten megnyitható. A betonépítménnyel kapcsolatban 

elmondja, hogy felmerült a hasznosítása, de ha az Önkormányzat ragaszkodik hozzá, akkor 

eltakarítják.  

 

Kiss Károly képviselő: megköszöni az előző napihoz képest módosított térképet. Megjegyzi, 

hogy tudomása szerint a terület mindkét része az Önkormányzaté és nem a PEMÁK-é. Mivel 

a városban a harmadik legnagyobb egybefüggő zöldfelületről van szó, kéri, hogy a beruházást 

úgy alakítsák ki, hogy minél kevesebb zöldfelület sérüljön.  

 

Lukács Péter tervező: tervezői szinten még megvizsgálja a beton-építményt, hogy lehet-e 

valamire használni, mert ha valami használható építészeti elemet ki lehet találni, akkor nem 

biztos, hogy el kell bontani. A homokos terület elhelyezésével és megközelíthetőségével 

kapcsolatban elmondja, hogy vizsgálták a párhuzamos és merőleges elhelyezést is azért, mert 

figyelembe kell venni, hogy nagyon sokan – a kerékpár útról – közelítik meg a strandot.  
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dr. Török Balázs alpolgármester: a homokos pálya esetében foci-, kézi- és röplabda-pálya 

megépítése kötelező része volt a pályázatnak, melyet ingyenesen használhatnak a helyi 

lakosok. Ezzel kapcsolatban az útra merőleges elhelyezést támogatja – a rajz alapján, de a 

strand megközelítését is megoldva. Egyetért azzal, hogy a jégpálya használata már 

jegybevételes lenne. Elmondja még, hogy a 2. számú színpad elhelyezését támogatja, de 

elképzelhetőnek tartja egy földből magasított, faborítású, fapavilonokkal körbevett állandó 

színpad kialakítását is, amely árvíz idején a víz alatt marad. A pályázati kiírás szerint a 

színpadon három városi rendezvényt kell kötelezően megrendezni, a többi időpontban 

megbeszélés kérdése, hogy milyen rendezvényeket tartanak. A pályázati kiírásban egy 

multifunkciós pálya kialakítása szerepelt, a rajzon viszont kettő van, egymás mellett. Ezt nem 

tartja célszerűnek.  

 

Szász Róbert ügyvezető: azért választották ezt a megoldást, mert 1250 m² állt 

rendelkezésükre és ezt szerették volna kihasználni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nincs kifogása, ha nagyobb a pálya, amelyet ingyen 

használhat a város.   

 

Szász Róbert ügyvezető: jelzi, hogy a multifunkciós pálya használata fizetős.  

 

Kun Csaba képviselő: a gyalogos út nem keresztezi egyik pályát sem, a rajz alapján a pálya 

mellett van. A gyalogos út – véleménye szerint – jó helyen van, helyesen szerepel a rajzban. 

Azt is elmondja, hogy az épületet és a színpadot is mindenképpen a terület törésének vonala 

fölé kell helyezni. Egyetért a fix színpad megépítésével úgy, hogy oda kiépítik az elektromos 

csatlakozást is, ami az ott rendezett események egyik sarkalatos pontja.  Kérdezi, hogy a 

színpad használati joga kié? 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: a színpad az Önkormányzat tulajdonába kerül – bérbeszámítás 

nélkül és azt a bérlet időtartama alatt az Önkormányzat hasznosíthatja, térítésmentesen.  

 

Kolti Helga Kulturális Kft. ügyvezetője:  egy színpad akkor funkcionál, ha nézőtér is tartozik 

hozzá. Kérdése, hogy a terület alkalmas nézőtér kialakítására, székek, padok elhelyezhetők a 

területen? Esetleg csak állóközönség számára szóló programok lehetnek?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: eddig csak álló közönségnek szóló programot tartottak a 

területen.  

 

Kiss Károly képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a területen található beton-építmény per 

alatt volt. Elmondja, hogy a merőleges homokos pálya kialakítását támogatja. Véleménye 

szerint az áramellátás problémája megoldódik azzal, hogy a kiszolgáló helyiség közelebb 

kerül a színpadhoz.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési és közlekedési tanácsnok: javasolja a vita 

lezárását.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak az ügyrendi javaslatról.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 3102   Száma: 11.08.04/8/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 19:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

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

lezárásával. Az eddig jelentkező hozzászólóknak még megadja a szót.  

 

Zakar Ágnes képviselő: a színpaddal kapcsolatban elmondja, hogy álló nézőteres előadások 

szoktak zajlani ezen a területen, de lehet kitenni székeket is. Javasolja, hogy ne nézőtérben 

gondolkodjanak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: összegzi az eddig elhangzottakat:  

- a merőleges, nagy homokpálya lenne a legalkalmasabb, hogy a versenyeknek is 

megfeleljen,  

- a többfunkciós pályánál a duplát engedélyezzék,  

- ha jogilag  lehetséges, akkor a beton-építményt elbontják, vagy hasznosítják,  

- a színpad a 2. helyen legyen, és állandó kialakítású. 

Kérdezi a befektetőt, tudják-e ezt vállalni? 
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Lukács Péter tervező: kérdése, hogy az állandó színpadot hova gondolja a testület? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a rajzon szereplő 2. helyszínre.  

 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavaztatni fog arról, hogy a 2. helyszínen állandó színpad 

kerüljön kialakításra, illetve arról, hogy mobil színpad legyen.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési és közlekedési tanácsnok: kevés információ 

miatt nem javasolja, hogy most döntsenek a színpadról. Szavazás esetén tartózkodni fog.  

 

Zakar Ágnes képviselő: figyelmeztet, hogy több olyan dologról esik szó, amely nem szerepel 

a szerződésben.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a beton-építmény elbontása valóban nem szerepel a 

szerződésben, de arról már történt előzetes egyeztetés, a homokpálya viszont szerepel benne.  

 

Kun Csaba képviselő: a színpaddal kapcsolatban úgy fogalmazzanak, hogy a fix színpadra 

készüljenek tervek, amelyeket véleményezzen a Tervtanács, majd ezt követően kerüljenek a 

tervek a testület elé.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Aljegyző urat, fogalmazza meg a módosításokat.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: a 2. pont végén zárójelben szerepeljen (ezen belül az útra 

merőleges terveket támogatja oly módon, hogy a kialakítandó homokos pálya versenyek 

rendezésére is alkalmas mérettel rendelkezzen. A 3-4-5-6. pontok a következők:  

3. támogatja 2 db multifunkcionális pálya elhelyezését a rajzon feltüntetett helyen; 

4. a területen lévő betonépítmény elbontását támogatja, amennyiben az jogilag is 

elbontható; 

5. támogatja a mobilszínpad, valamint a színpad – rögzített helyen történő – 

elhelyezését is, amellyel kapcsolatban kéri a Négy Évszak Sport Kft Ügyvezetőjét, 

hogy a színpad elhelyezését tervezze meg, és azt jóváhagyás céljából terjessze a 

testület elé; 

6. felkéri a Polgármestert, hogy a Négy Évszak Sportiskola Kft.-t tájékoztassa a 

benyújtott hasznosítási terv elfogadásáról; 

 

Kiss Károly képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a színpad esetében nem ez hangzott el.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni az észrevételt. A módosítás így az, hogy a 

bizottsággal kell egyeztetni és Építéshatósági engedélyeket kell beszerezni. Kérdezi 

Ügyvezető Úrtól, elfogadhatóak-e a javaslatok.  

 

Szász Róbert ügyvezető: elfogadhatónak tartja.  

 

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

határozati javaslatot, az elhangzott módosításokkal.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 3103   Száma: 11.08.04/8/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 19:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

325/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. megállapítja, hogy a Négy Évszak Sportiskolával kötött, a Postás-strandra vonatkozó 

bérleti szerződés alapján a beépítési és hasznosítási koncepció megfelel a szerződési 

feltételeknek, 
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2. úgy dönt, hogy a Haemus Építész Kft. által készített hasznosítási terveket a 

mellékletek alapján elfogadja (ezen belül az útra merőleges terveket támogatja oly 

módon, hogy a kialakítandó homokos pálya versenyek rendezésére is alkalmas 

mérettel rendelkezzen);  

3. támogatja 2 db multifunkcionális pálya elhelyezését a rajzon feltüntetett helyen; 

4. a területen lévő betonépítmény elbontását támogatja, amennyiben az jogilag is 

elbontható; 

5. támogatja a mobilszínpad elhelyezését. Amennyiben fix színpad kialakítását kívánja 

megvalósítani, kéri a Négy Évszak Sport Kft Ügyvezetőjét, hogy a színpad 

elhelyezését tervezze meg, szerezze be az Építéshatósági engedélyeket és azt 

jóváhagyás céljából terjessze az Oktatási és Kulturális Bizottság elé; 

6. felkéri a Polgármestert, hogy a Négy Évszak Sportiskola Kft.-t tájékoztassa a 

benyújtott hasznosítási terv elfogadásáról; 

7. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse a Négy Évszak Sportiskola Kft. arról, hogy a 

határozathozatal dátumától számított 30 napon belül be kell nyújtania az építési 

engedély kérelmet a hatóságokhoz. 

  

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2011. augusztus 10. 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

9. Előterjesztés a kistérségi csatornázásról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy dr. Dóka Zsolt jogtanácsost javasolja a 

közbeszerzési bíráló bizottságba delegálni. Elmondja, hogy Jogtanácsos úr vállalja a feladatot. 

Egyéb javaslat ne lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3104   Száma: 11.08.04/9/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 19:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 



 72 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kun Csaba VKIB elnök Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

326/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunakanyari Csatornázási Társulással 

kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza: 

1. elfogadja a módosított Társulási Megállapodást a határozat 1. melléklete szerinti 

tartalommal; 

2. visszavonásig elfogadja a Projektiroda működési költségeiről szóló javaslatot a 

határozat 2. melléklete szerinti tartalommal; 

3. a közbeszerzési bíráló bizottságba dr. Dóka Zsolt jogtanácsost delegálja az 

Önkormányzat képviseletére; 

4. felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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10. Előterjesztés a Bezsoker Kft tulajdonában álló, 8909 hrsz-ú ingatlannal 

kapcsolatos útlejegyzési ügy tárgyában 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

a határozati javaslat „A” változatát támogatja.  

 

dr. Filó András képviselő: egyetért azzal, hogy mielőbb megegyezés szülessen, de a 

szerződésben szereplő feltételeket vérlázítónak tartja. Elmondja, hogy a szakvélemény nem 

felel meg a valóságnak. Ez több mint háromszoros árat állapított meg, mert nem vette 

figyelembe, hogy az ingatlan közlekedési terület. Javasolja, hogy ennek a szakvéleménynek 

az árait ne vegyék figyelembe, csak a többi figyelembe vételével átlagosítsák az ingatlan árát. 

Véleménye szerint ez egy „csókos” szakvélemény, amely megérne egy etikai vizsgálatot. Ha 

ezt a szakvéleményt kiveszik a csomagból, akkor teljesen már árak jönnek ki, és az ő 

ingatlanuk átlagára 13.119 Ft/m², az Önkormányzaté pedig felmenne 11.600 Ft/m²-re. Ez által 

a Bezsoker ingatlana 48 MFt-ot érne, az Önkormányzaté pedig 58 MFt-ot. Ennek alapján a 

szerződésben szereplő feltételek már nem állják meg a helyüket – út-, közművek kiépítése, 

kármentesítés, elektromos vezeték átrakása már nem hárulhat az Önkormányzatra. 

Megismétli, hogy hamis szakvéleményt vettek bele az egyezségbe, amelyet mindenképpen 

kivételre javasol, anélkül számoljanak átlagárat.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy 1990. óta húzódó problémát 

kellene megoldani. Beszámol az eddig történt tárgyalásokról, amelyek alapján már megtörtént 

a megegyezés és szinte a szerződés aláírása előtt döntött úgy a másik fél, hogy eláll az 

egyezségtől. Beszámol arról, hogy elindították az útlejegyzést, melynek során a Hivatal által 

végzett számítások szerint kiderült, hogy az útlejegyzésnek rendkívül magas költsége lenne. 

Ezért történt az a javaslat, hogy újra megkezdték a tárgyalásokat, de párhuzamosan az 

útlejegyzés is folyt. Az útlejegyzésre kijelölt első szakértőt a felek érdekeltség miatt 

megtámadták, így lemondott szakértői tisztségéről. Kijelöltek egy második szakértőt, akinek a 

munkája több kérdésben – besorolásban, és egyéb adatok vonatkozásában – pontatlanságot is 

tartalmazott. Aljegyző úr ezeket észrevette és a következő tárgyalás előtt a felfüggesztést 

kérték a feleket, egyeztetésekre tekintettel. A másik féllel az egyeztetések megkezdődtek, 

több újabb kérdés felvetésével – milyen legyen a homlokzat, hogyan és milyen módon 

használhatja a másik fél a területet, milyen mélységig. Elérték, hogy az ISO Kft és a PROMT 

Kft előtt az út teljes mértékben megépítésre kerüljön, viszont a maradék részt még 

használhassák, amíg az út teljes egészében el nem készül. Az értékkülönbözet egyik rész 

kamat, a másik része bérleti díj beszámításra kerül. Amennyiben a megállapodás aláírásra 

kerül, azt a Kormányhivatalnak jóvá kell hagyni, utána megindulhat az építkezés. 

Amennyiben az útlejegyzés folytatásáról döntenek, akkor a szakértő véleményére az 

Önkormányzat tesz kifogást. Megadja a szót.  

 

Dicső Zoltán képviselő: maximálisan egyetért képviselő társának véleményével a szakértői 

véleményel kapcsolatban. Felhívja a figyelmet, hogy több javaslat esetén az a gyakorlat, hogy 

a legkisebb és a legnagyobb összegűt nem veszik figyelembe, hanem a többi javaslatot 

átlagolják.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Aljegyző urat, hogy az elmondottak alapján számolja ki 

az átlagárat.  
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dr. Filó András képviselő: megerősíti, hogy a hamis szakvéleményt ne fogadják el. Azzal 

nem ért egyet, hogy az útlejegyzés folytán az egész területet ki kellene sajátítani, hiszen a 

megállapodásban is az szerepel, hogy ha nem készül el az út, akkor továbbra is működtetné a 

területet úgy, hogy már megindult a forgalom a másik két terület felé. Megjegyzi azt is, hogy 

maga a vállalkozó jelentette ki, hogy csak kiskereskedelmet folytat, ennél viszont nincs 

területbeli korlát, hogy mekkora területen gyakorolhatja. Tehát ha kettészakad a területe és 

ennek következtében két targoncát kell vennie, az nem jelent kisajátítási indokot. Véleménye 

szerint a Kormányhivatal sem fog kisajátítást elrendelni. Nem lehetetlenül el a 

kiskereskedelmi tevékenység. Nem tartja reálisnak, hogy az Önkormányzat tartozik 10-11 

MFt-tal, viszont ha a hamis szakvéleményt kiveszik, akkor a másik fél tartozik az 

Önkormányzatnak ugyanekkora összeggel.  

 

Kun Csaba képviselő: az előző ciklusban maga is sokat foglalkozott a kérdéssel. Egyetért az 

előzőekben elhangzottakkal. Véleménye szerint a szerződés-tervezetet nem az Önkormányzat 

készítette, hanem a másik, az ő általa vélt számokkal, amelyet most elfogadásra javasolnak. 

Egy éve elkezdődött az útlejegyzési eljárás – és véleménye szerint – azóta nem történt érdemi 

egyeztetés a felek között. Most – amikor odáig eljutott volna a Közigazgatási Hatóság, hogy a 

tárgyalás ténylegesen megtörténjen – a felek hirtelen közös megegyezésre jutottak és 

felfüggesztették az eljárást. Ezzel együtt elfogadják azt a megállapodást, amely egy olyan 

vagyonértékelést is tartalmaz, ahol maga az útterület más minősítésben van feltüntetve, 

elismerve azt, hogy értékarányos cseréről van szó. A 11 MFt – amelyet az Önkormányzatnak 

kellene kifizetnie – nem fedezi azt a költséget, amelyből meg tudják építeni az utat, és már az 

új tulajdonához az egyéb közműveket. Erről viszont nem szerepel adat, hogy a költségvetést 

mekkora összeggel terhelik meg, hogy ezek a dolgok teljesüljenek. A szerződés 21. pontjában 

– ahol az szerepel, hogy a Bezsoker használhatja a területet – nincs megjelölve határidő, hogy 

meddig. Hiányolja a felek közötti érdemi egyeztetést.  

 

Fekete János képviselő: Dicső Zoltán képviselő úr számításával ért egyet. Ezzel együtt a 

megegyezés felé kell törekedni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Aljegyző urat, adjon tájékoztatást az eddig elhangzott 

felvetésekre.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: elmondja, hogy a szerződésben szereplő összeg a Bezsoker 

javaslata volt, ennek alapján készítette a szerződés-tervezetet a Hivatal. 6 db értékbecslést 

készítettek a területről, amelyekről rövid ismertetést ad. 14.899.- Ft-os ár jön ki, ha az 

értékbecslések közül Földi úr 2009-ben készített értékbecslését kiveszik, az önkormányzati 

ingatlanok esetében pedig 8.592 Ft. Dicső Zoltán képviselő úr által javasolt módszer alapján a 

Bezsoker területe 14.117 Ft, az önkormányzati ingatlanok pedig a 2/1-es 8.937 Ft, a 4/6-os 

9.496 Ft, a két ingatlan együttesen 9.217 Ft-ra jön ki. Az elkészíttetett 6 db értékbecslés 

alapján bármilyen árat ki lehet hozni. Elmondja, hogy a kisajátításról, vagy a részleges 

kisajátításról a Kormányhivatal fog adott esetben dönteni. Az előterjesztés mellé csatolt 

táblázatban szereplő adatok rövid elemzésével folytatja felszólalását. A szerződésben azért a 

70 MFt-os érték szerepel, mert azt a kisajátítás esetére – a Simor István által készített –, a 

Kormányhivatal által kirendelt szakértő által – végzett értékbecslés tartalmazza. Elmondja, 

hogy a szerződésben szerepelnek olyan összegek is, amelyeket – ha a Kormányhivatal úgy 

ítéli meg – nem kell megtéríteni. Mindezek a későbbiekben fognak kiderülni. Az útépítéssel 

kapcsolatban elmondja, hogy arról egy költségbecslés van, mely százmilliós nagyságrendű, 

így az említett 10 MFt nyilván nem fogja azt fedezni. Arra a felvetésre, hogy ha megtörténik a 
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megállapodás, de a cég mégsem költözik el, elmondja, hogy abban az esetben pereskedésre 

kerülhet sor. Arra a felvetésre, hogy hirtelen történik a megállapodás elmondja, hogy július 7-

i dátummal készült el az igazságügyi szakértő szakvéleménye, amely a hónap közepén 

érkezett a Hivatalba. Ezzel kapcsolatban – miután nem értettek egyet vele – a Hivatal 

értékbecslőjétől kértek szakvéleményt, amelyet megküldtek Simor úrnak és a 

Kormányhivatalnak is. Erre pillanatnyilag még nem kaptak választ.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési és közlekedési tanácsnok: több olyan 

vélemény hangzott el, hogy az értékbecslések körül nem stimmel minden, ezért további 

tárgyalást javasol.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: először a „B” változatról fog szavaztatni.  

 

dr. Filó András képviselő: módosító javaslata, hogy a Hivatal egy az egyben, a 3600 m²-t az 

5000 m²-re cserélje el úgy, hogy nem vállalja fel a szerződésben szereplő kötöttségeket – 

tehát nem építik ki a közműveket, az utat. Egyedül az valósul meg, amelyet a vállalkozók – 

ISO Kft és a PROMT Kft – felvállaltak, hogy feltöltik a terepet és a gazt kiirtják.  

 

Kun Csaba képviselő: egy évvel ezelőtt éppen ezt az ajánlatot tette a Képviselő-testület, 

amelyre Kelemen úr kezet adott, majd ezt utasította vissza.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: abban a megállapodásban a csereterület m²-nagysága 

ugyanakkora volt.  

 

Kun Csaba képviselő: kérdezi, miért nem hívták meg a mostani ülésre a vállalkozás 

képviselőjét, hogy egyezkedni tudnának.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: mert az elején leszögezték, ha képviselő úr jelen van, akkor 

nem tárgyalnak.  

 

 

Kun Csaba hozzászólási ideje lejárt, ezért a gép kikapcsolta a mikrofont. Polgármester úr 

javaslatára visszakapcsolják, hogy mondanivalóját befejezhesse.  

 

 

Kun Csaba képviselő: nem ragaszkodik ahhoz, hogy jelen legyen a tárgyaláson. Nem érti, 

miért szüneteltetik az útlejegyzést, hiszen ezzel a szerződéssel sokkal nagyobb összegű – 

elhangzott, hogy 100 milliós nagyságrendű – vállalást tesz az Önkormányzat. Ha nem 

szakítják meg, már régen túl lennének rajta.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Aljegyző urat, valóban túl lennének már az 

útlejegyzésen, valamint kéri, válaszoljon a felvetett kérdésekre.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: a 100 MFt csak becslés, amelyben benne van az is, amelyet a 

két cég a saját telke előtt vállalt, hogy megépíttet. Az útlejegyzéssel kapcsolatban elmondja, 

hogy még az sem fejeződött volna be, mert a szakvéleményt vitatták volna a tárgyaláson.  

Tájékoztat, ha a Képviselő-testület azt a döntést hozza, hogy folytassák az útlejegyzési 

eljárást, akkor már másnap kéri az eljárás folytatását.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a „B” változatot támogatja, azonnali határidővel. Filó 

képviselő úr által javasolt módosítást kéri megfogalmazni.  

 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik.  

 

 

Kun Csaba képviselő: ügyrendi hozzászólásában kérdezi Címzetes Főjegyző Asszonytól, 

hogy törvényességi szempontból az előterjesztés megfelel-e, mert a Közgazdasági Iroda 

vezetője nem írta azt alá és mintegy 100 milliós kötelezettségvállalásról van szó, ami mögött 

nem szerepel, hogy az Önkormányzat milyen forrásból fogja fedezni. Jelzi, hogy Aljegyző 

úrtól már kérte azt a levelet, amelyben közösen kérték az útlejegyzési eljárás megszüntetését, 

de nem kapta még meg. Újra kéri ezt, valamint egy kimutatást arról, hogy ki, mikor tárgyalt a 

Bezsokerrel, mert ami a képviselők előtt van jelenleg, az nem egy tárgyalás eredménye, 

hanem a Bezsoker diktátuma, amelyben az Önkormányzat érdeke nem jelenik meg. Filó 

képviselő úr javaslatával egyetért, javasolja annak elfogadását. Javasolja továbbá a szakértő 

kizárását.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: visszautasítja azt a megjegyzést, hogy nem folytattak 

egyeztető tárgyalásokat. Megismétli, hogy a „B” változatot támogatja. Elmondja, hogy ilyen 

jogvitás esetben legjobb, ha a hatóság dönt. Ügyrendi javaslata, hogy a szavazás előtt 5 perc 

szünetet tartsanak, amelyet szavazásra bocsát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3105   Száma: 11.08.04/10/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 20:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 90.00 60.00 

Nem 1 10.00 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   33.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

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

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Nem - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fekete János Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

dr. Török Balázs Távol - 

 

 

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

szavazás előtt szünetet tartanak. Kéri Főjegyző Asszonyt, reagáljon Kun Csaba képviselő úr 

felvetéseire.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: miután Aljegyző úr viszi a vagyonnal kapcsolatos 

ügyeket, nyilván ezeknek az ügyeknek a szakmai-pénzügyi-jogi előkészítése is az ő feladata, 

és feltételezi, hogy az általa készített, Polgármester úr és általa is jegyzett anyag megfelel 

mindazoknak a szabályoknak, amelyeknek meg kell felelni. Kötelezettségvállalás tekintetében 

elmondja, hogy nem a 2011-es költségvetés terhére kell pénzügyi fedezetet biztosítani, hanem  

az elkövetkező két év tekintetében.  

 

Kiss Károly képviselő: kérdése, hogy az Önkormányzat „kibújhat-e” az útépítés alól, miután 

itt közút lesz?  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: erre különös gonddal kell figyelni mindenfajta 

megállapodás esetén, hiszen közös megegyezés esetén valamelyik fél részéről nem történik 

teljesítés, akkor a közút kialakítási kötelezettség az Önkormányzat kötelezettsége.  

 

 

Mikrofonon kívül dr. Filó András képviselő hozzászólási időt kér.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja Képviselő úr kérését. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3106   Száma: 11.08.04/10/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 20:20  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 
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Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

dr. Filó András képviselő: ismerteti, hogy az útlejegyzés közigazgatási eljárás - egy egyfokú 

eljárás, tehát 30 napon belül döntést kell hozni, és a döntést meg lehet támadni a bíróságon. 

Ez nem tart évekig.  

 

Fekete János képviselő: az út minőségéről nem szól a szerződés.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: az engedélyes tervben teherautó forgalomra alkalmas közút 

szerepel.  

 

 

 

Szünet 20.22-től 20.31 óráig.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja, hogy először a „C” változatról szavazzanak.  

 

 

A szavazás elindul, de miután a határidőben nem egyeztek meg, leállítják azt.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem állapodtak meg abban, hogy meddig legyen a határidő.  

 

Kun Csaba képviselő: kéri felolvasni azt a határozati javaslatot, amelyről szavazni fognak.  
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dr. Kirchhof Attila aljegyző: diktálja a határozati javaslat szövegét. A „B” változatból lesz a 

„C” változat: az 1. pont marad ami most van; 

a 2. pont a következő:  

„a Bezsoker Kft. részére az útlejegyzési eljárást lezáró egyezség ajánlataként az alábbi 

ajánlatot teszi: 

- a Bezsoker Kft. tulajdonában lévő 8909 hrsz-ú, 3653 m² nagyságú területet 

elcseréli az Önkormányzat tulajdonában álló 2/1 és 4/6 hrsz-ú területekből 

kialakítandó 5 ezer m² nagyságú területre ráfizetés nélkül.  

- az Önkormányzat a kialakítandó 5 ezer m² nagyságú területen csak a bozótirtást és 

a feltöltést vállalja, egyéb kötelezettséget az egyezség folytán nem vállal.” 

 

A 3. pont a következő: „…felkéri a Polgármestert, hogy a 2. pontban meghatározott ajánlatot 

a Bezsoker Kft-vel ismertesse. Amennyiben 2011. augusztus 15-ig a Bezsoker Kft. írásban 

nem fogadja el az Önkormányzat ezen ajánlatát, úgy felkéri a Polgármestert, hogy az 

útlejegyzési eljárást folytassa, melynek érdekében kérje tárgyalás kitűzését és az eljárás 

mielőbbi lezárását.”  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, hogy maradéktalanul nem fogadja el?  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: …amennyiben nem fogadja el.  

 

 

Mikrofonon kívül beszélgetés folyik.  

 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: szerepeljen benne „vagy újabb ajánlatot nem tesz”.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: először az „A” variációról szavaztat, hogy maradéktalanul 

folytassák az eljárást.  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3107   Száma: 11.08.04/10/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 20:37  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 6 50.00 40.00 

Nem 2 16.67 13.33 

Tartózkodik 4 33.33 26.67 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 
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Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

dr. Török Balázs Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

Kun Csaba VKIB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

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

támogatja.  

Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy a Bezsoker új ajánlatot tehet.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3108   Száma: 11.08.04/10/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 20:38  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 83.34 66.66 

Nem 1 8.33 6.67 

Tartózkodik 1 8.33 6.67 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 
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Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Nem - 

Fekete János Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

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

Szavazásra bocsátja Aljegyző által felolvasott „C” variációt:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3109   Száma: 11.08.04/10/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 20:38  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91.67 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 8.33 6.67 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 



 82 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

327/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. hogy a Bezsoker Kft. 2011. július 26-án kelt levelében írt útlejegyzési eljárás lezáró 

egyezségi ajánlatát nem fogadja el, 

2. a Bezsoker Kft. részére az útlejegyzési eljárást lezáró egyezség ajánlataként az alábbi 

ajánlatot teszi: 

- a Bezsoker Kft. tulajdonában lévő 8909 hrsz-ú, 3653 m² nagyságú területet 

elcseréli az Önkormányzat tulajdonában álló 2/1 és 4/6 hrsz-ú területekből 

kialakítandó 5 ezer m² nagyságú területre ráfizetés nélkül.  

- az Önkormányzat a kialakítandó 5 ezer m² nagyságú területen csak a bozótirtást és 

a feltöltést vállalja, egyéb kötelezettséget az egyezség folytán nem vállal.  

3. felkéri a Polgármestert, hogy a 2. pontban meghatározott ajánlatot a Bezsoker Kft-vel 

ismertesse. Amennyiben 2011. augusztus 15-ig a Bezsoker Kft. írásban nem fogadja el az 

Önkormányzat ezen ajánlatát, vagy újabb ajánlatot nem tesz, úgy felkéri a Polgármestert, 

hogy az útlejegyzési eljárást folytassa, melynek érdekében kérje tárgyalás kitűzését és az 

eljárás mielőbbi lezárását.  

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2011. augusztus 15.     

 

 

 

11. Előterjesztés SPAR területbérleti szerződéséről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát, amely 

43,5 m² nagyságú területre 2000 Ft/ m²/hó bérleti díjat javasol. Egyéb kérdés, észrevétel nem 

lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3110   Száma: 11.08.04/11/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 20:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 
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Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

328/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft-vel az önkormányzat tulajdonában álló 

Szentendre, belterület 400/1 hrsz alatt felvett, 2272 m2 területű, közterület és parkoló 

megnevezésű ingatlan 12,5 m2 területére, valamint 400/15 hrsz alatt felvett, 2719 m2 

területű, közterület és parkoló megnevezésű ingatlan 7,5 m2 területére, a 400/7 hrsz 

alatt felvett, 523 m2 területű, közterület megnevezésű ingatlan (20 + 23,5 m²) 43,5 m²  

nagyságú területére, 2.000.- Ft/m2/hó bérleti díj, és a fogyasztói árindex féléves 

követése melletti területbérleti szerződést köt, 

2. a tulajdonosi hozzájárulást a bevásárlókocsi építésére és az ütközésvédelmet szolgáló 

eszközre a fenti bérleti díj és inflációkövetés mellett szerződés megkötésével adja 

meg. A tulajdonosi hozzájárulás az egyéb kötelezően előírt engedélyek, és 

szakhatósági hozzájárulások megszerzése alól nem mentesít, 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft-vel a 

területbérleti szerződést kösse meg.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2011. augusztus 31.     
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12.  Előterjesztés-kiegésztítés T-Mobile optikai állomás ellátásáról és a CONCERTO 

PIMES projekt keretében elhelyezett vezetékhez tulajdonosi hozzájárulás 

megadásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság módosító javaslata 700 eFt és 

öt év – kérdése, befogadható-e?  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: a javaslatban 5 évre szóló kártalanítási javaslatról van szó – 

700 eFt – tehát nem egyszeri költséget, hanem 5 évre szóló használati díjat tart megfelelőnek 

a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság.  

 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3111   Száma: 11.08.04/12/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 20:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 
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Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

329/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. a Magyar Telekom Nyrt, a STENTOR-MI Mérnöki Iroda  által, 2011. áprilisában 

készített, ST-040R/2011 munkaszámú engedélyezési terv alapján, a Szentendre, 

belterület 3351/23 hrsz. alatt felvett, természetben Vasvári Pál utca 3351/23 hrsz 

alatt fekvő, közterület megnevezésű, 1.0140 m2 területű ingatlan, optikai kábellel 

történő ellátása miatti tartós igénybevételével kapcsolatos 700.000.- Ft  

egyösszegű, 5 (öt) évre szóló használati díjat fizessen; 

2. a tulajdonosi hozzájárulást a fenti használati díj megfizetésével adja meg. A 

tulajdonosi hozzájárulás az egyéb kötelezően előírt engedélyek, és szakhatósági 

hozzájárulások megszerzése alól nem mentesít. 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a Magyar Telekom Nyrt-vel, a 5 évre szóló 

megállapodást kösse meg – úgy, hogy annak feltételeit újra tárgyalják és az 

inflációt követő mértékben növelik –  a STENTOR-MI Mérnöki Irodát a 

határozatról értesítse. 

 

Felelős:  Polgármester, Jegyző 

Határidő:  2011. augusztus 31.     

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a napirendi pont másik része a Concerto program kiegészítés. 

Megadja a szót.  

 

dr. Nádudvari Gyöngyi vagyongazdálkodási-jogi ügyintéző: az ÉMI vezetője arról 

tájékoztatta, hogy a vezetékek 38 méter hosszan, 2 méter szélességben és 1,6-1,7 méter 

mélységben helyezkednek el a közterületen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét, mekkora 

összeget javasolnak, valamint az ügyintézőt is, hogy tegyen javaslatot az összegre.  

 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik, amely során 1 MFt-os és 1,2 MFt-os összeg hangzik 

el. 
 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: kifogásolja, hogy az ülésen többen egyszerre, kérés nélkül 

beszélnek.  

Közös projetben vannak az ÉMI-vel és a VSz Zrt-vel, amelybe tudomása szerint az ÉMI 

részéről nincs a költségvetésébe betervezve, hogy használati díjat kell fizetnie. Etikátlannak 

tartja ezt az eljárást, nem fogja megszavazni.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az 1 MFt megfizettetését.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3112   Száma: 11.08.04/12/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 20:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 27.28 20.00 

Nem 4 36.36 26.66 

Tartózkodik 4 36.36 26.67 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Nem - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Nem - 

dr. Török Balázs Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Kun Csaba VKIB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

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

javaslatot.  

Szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3113   Száma: 11.08.04/12/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 20:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 
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Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 81.82 59.99 

Nem 1 9.09 6.67 

Tartózkodik 1 9.09 6.67 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

330/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. az önkormányzat tulajdonában álló Szentendre, belterületi 16 hrsz alatt felvett, 

1184 m2 területű, közterület megnevezésű, Névtelen utca 16 hrsz alatt fekvő 

ingatlanon, az ÉMI által benyújtott térképmásolaton megjelölt nyomvonalon, a 

CONCERTO PIMES projekt keretében létesülő szennyvízre épülő forrásoldali 

hűtési-fűtési vezetékpár, valamint biogáz vezeték létesítéséhez a tulajdonosi 

hozzájárulást térítésmentesen megadja. A tulajdonosi hozzájárulás az egyéb 

kötelezően előírt engedélyek, és szakhatósági hozzájárulások megszerzése alól 

nem mentesít. 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az ÉMI-nek a tulajdonosi hozzájárulást adja meg.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2011. augusztus 31.     
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13. Előterjesztés a szentendrei 036 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal 

történő rendelkezésről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3114   Száma: 11.08.04/13/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 20:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 90.91 66.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 9.09 6.67 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

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

331/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a Szentendre, 036 hrsz. alatt felvett, szántó 3 megjelölésű, 27 ha 7514 m2 alapterületű, 

külterületi ingatlan Tóth Imréné tulajdonában álló, 2498/231446 tulajdoni illetőségére 

vonatkozó elővásárlási jogával élni nem kíván, de azt az ingatlan-illetőségre fenntartja, és 

az ingatlan-illetőség 3.000.000 Ft vételáron történő adásvételi szerződés megkötéséhez 

hozzájárul; 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatról az érintettet értesítse. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 2011. augusztus 15.  

 

 

 

 

14. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok 

törzsvagyonból való kivonása és értékesítésre való kijelöléséről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési és közlekedési tanácsnok: kéri, hogy a II. 

határozati javaslatot vegyék le napirendről.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: véleménye szerint, ha nem kívánja az Önkormányzat a területet 

eladni, akkor arról kellene dönteni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a javaslatot, hogy az Önkormányzat nem 

kívánja értékesíteni a területet.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3115   Száma: 11.08.04/14/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 20:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 
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Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

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

A 2416/4 hrsz-ú ingatlanról szóló előterjesztéssel kapcsolatban megadja a szót. 

 

dr. Filó András képviselő: elmondja, hogy beszélt az érdekelt Kovács Endre úrral.  

 

 

Mikrofonon kívül jelzik számára, hogy Alpolgármester úr ad tájékoztatást az ügyben.  

 

  

dr. Török Balázs alpolgármester: elmondja, hogy Kovács úr azt kéri, hogy a 40 m²-es telket 

számára 51.800 Ft-os m²-áron értékesítse az Önkormányzat, melyből 1.440 EFt-ot megfizet, 

valamint a két összeg különbözetét képező 610 EFt értékben kovácsmesteri munkát ajánl fel.  

 

Zakar Ágnes képviselő: ismerteti, hogy a felajánlott munka a Városháza homlokzatán a 

szövegfelirat kovácsoltvasból készüljön el. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: előzőekben már szó volt a kovácsoltvas munkáról, de akkor a 

Művészeti Tanács úgy döntött, hogy az idegen a várostól és nem kell.  

 

Zakar Ágnes képviselő: őt nem tájékoztatták arról, hogy ez okafogyottá vált. Folytatásként 

elmondja, hogy a másik munka amelyet Kovács úr felajánlott az, hogy az Apor hídon a kidőlt 

fűzfa által megsérült részeket kijavítja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elfogadva a felajánlást javasolja, hogy a munka határidejét 

2011. december 31-ben állapítsák meg.  
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dr. Kirchhof Attila aljegyző: a határozati javaslat 6. pontját javasolja kiegészíteni azzal, 

hogy: „…hogy a vevő a vételárból 1.440 EFt részletet az Önkormányzat részére megfizet, a 

fennmaradó 632 EFt vételár részletet pedig 2011. december 31-ig kovács-mesteri munka 

végzésével törleszti Önkormányzatnak.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavaztatni fog a módosításról.  

 

Fekete János képviselő: kérdése, van-e a városnak ilyen kárra biztosítása?  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: válaszában elmondja, hogy a város rendelkezik 

általános vagyonbiztosítással, amely elsősorban az ingatlanokra, utakra vonatkozik. 

Feltételezhető hogy erre a problémára is van. Pillanatnyilag nem tud pontos választ adni, 

utána fog nézni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, az ismertetett 

módosítással.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3116   Száma: 11.08.04/14/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 20:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91.67 73.33 

Nem 1 8.33 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 
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dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

332/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. megállapítja, hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 2416/4 hrsz-ú  

ingatlan a forgalomképtelen törzsvagyonba tartozik, ingatlannyilvántartás szerint 

„közterület” megnevezésű, és természetben a Bükkös-parton található; 

2. úgy dönt, hogy a 2416/4 hrsz-ú ingatlant az értékesítés lefolytatása érdekében a 

törzsvagyonból történő kivonásához és forgalomképes vagyonkörbe való 

átvezetéséhez hozzájárul, valamint az értékesítéssel érintett ingatlanrész ingatlan 

nyilvántartási bejegyzését követően a forgalomképtelen vagyonkörbe történő újbóli 

bejegyzéséhez hozzájárul; 

3. megállapítja, hogy az értékesítéssel érintett ingatlanértéket Szenei Ferenc értékbecslő 

51.800 Ft-ban állapította meg; 

4. felkéri a Jegyzőt, hogy értesítse a 2380 hrsz-ú ingatlan tulajdonosát, hogy a 

telekalakítással kapcsolatos eljárást indítsa meg; 

5. felkéri a Jegyzőt, hogy a 2416/4 hrsz-ú ingatlant érintő változások ingatlanvagyon-

kataszteren történő átvezetéséről gondoskodjon; 

6. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a 2416/4 hrsz-ú 

ingatlan ezen részét 51.800 Ft/m2 áron értékesítse és a szerződést a 2380 hrsz-ú 

ingatlan tulajdonosával megkösse oly módon, hogy a vevő a vételárból 1.440 EFt 

részletet az Önkormányzat részére megfizet, a fennmaradó 632 Eft vételár részletet 

pedig 2011. december 31-ig kovács-mesteri munka végzésével törleszti 

Önkormányzatnak.” 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2011. október 31. 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

333/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. megállapítja, hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 4428/5 hrsz-ú  

ingatlan a forgalomképtelen törzsvagyonba tartozik, ingatlannyilvántartás szerint 

„közterület” megnevezésű, és természetben az Ady E. út; 

2. úgy dönt, hogy a 4428/5 hrsz-ú ingatlant nem kívánja értékesíteni.  

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2011. október 31. 
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15. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok 

értékesítéséről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3117   Száma: 11.08.04/15/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 20:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91.67 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 8.33 6.67 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

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

334/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 10-i ülésén 

hozott 437/2009. (XII.10.) Kt.sz. határozatát megerősíti; 

2. a 7228 hrsz-ú ingatlan 25 m2 nagyságú területét a 7227 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa 

részére térítésmentesen átadja;  

3. a Szentendrei Körzeti Földhivatal által engedélyezett a 800181-15/2010 sz. 

határozatot a változási vázrajzzal elfogadja; 

4. úgy dönt, hogy a 25 m2 nagyságú bokros-fás területet a költségvetés terhére 

telekrendezés során kitisztítja; 

5. felkéri a Polgármestert, hogy a telekalakítási szerződést a 7227 hrsz-ú ingatlan 

tulajdonosával kösse meg. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

 

 

 

16. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat helyiségbérlőinek bérleti díj 

csökkentés, illetve elengedés iránti kérelme 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Aljegyző Úrnak. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: elmondja, hogy a Szynergia Bt-nek júniusig 164.280 Ft 

tartozása halmozódott fel. Javasolja, döntsenek arról is, hogy ezt az összeget részletekben 

megfizetheti.  

 

Dicső Zoltán képviselő: a sürgősségi indítvány 5. pontjában szerepel Melicher István és 

felesége kérelme.  

 

Dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi Képviselő Úr számára, hogy most még nem annál a 

napirendi pontnál tartanak. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja egyben a 

határozati javaslatokat. 

Szavazás eredménye 

 

#: 3118   Száma: 11.08.04/16/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 20:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

335/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. megállapítja, hogy a Szynergia Bt.-vel 2003. óta hatályos szerződése van a 

Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22. szám alatti 21 m2 alapterületű üzlethelyiségre, 

melyet hidegkonyha büfé üzemeltetésre használ; 

2. megállapítja, hogy a Bérlőnek jelenleg 34.430 Ft a havi bérleti díja; 

3. megállapítja, hogy a helyiséget a Városrehabilitáció felújítási munkálatai 

során nem tudja rendeltetésszerűen használni; 

4. úgy dönt, hogy a helyiségbérleti szerződést akként módosítja, hogy 2011. 

június 3.-tól a bérlemény rendeltetésszerű állapotának bekövetkeztéig a Bérlő 

fizetési kötelezettségét szünetelteti; 

5. felkéri a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést a fentiek alapján módosítsa. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

 

 

 



 96 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

336/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. megállapítja, hogy Szentendre Város Önkormányzatának 2002. március 15. napjától 

10 éves, határozott idejű helyiségbérleti szerződése van a Bódi és Tsai Kft.-vel a Fő 

tér 11. szám alatti 139 m2 nagyságú  helyiségre; 

2. megállapítja, hogy a Bérlőnek jelenleg 447.655 Ft a havi bérleti díja; 

3. úgy dönt, hogy a 2.685.930 Ft bérleti díj tartozásra késedelmi kamattal számolva 6 

hónapos részletfizetési szerződést köt a Bérlővel; 

4. úgy dönt, hogy a 2011. évre megállapított 447.655 Ft/hó bérleti díjat nem csökkenti; 

5. felkéri a Polgármestert, hogy a részletfizetési szerződést kösse meg a Bérlővel. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

337/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. megállapítja, hogy Szentendre Város Önkormányzatának 2009. október 1. napjától 5 

éves, határozott idejű helyiségbérleti szerződése van a Horváth és M Bt.-vel a 

Bogdányi út 11. szám alatti 46 m2 nagyságú  helyiségre; 

2. megállapítja, hogy a Bérlőnek jelenleg 295.185 Ft a havi bérleti díja; 

3. úgy dönt, hogy a 960.740 Ft bérleti díj tartozásra késedelmi kamattal számolva 3 

hónapos részletfizetési szerződést köt a Bérlővel; 

4. úgy dönt, hogy a 2011. évre megállapított 295.185 Ft/hó bérleti díjat nem csökkenti; 

5. felkéri a Polgármestert, hogy a részletfizetési szerződést kösse meg a Bérlővel. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

338/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. megállapítja, hogy Szentendre Város Önkormányzatának 1999. december 1. napjától 

határozatlan idejű helyiségbérleti szerződése van az Ilosvai Collection Iparművészeti 

Kft.-vel a Fő tér 11. szám alatti 30,77 m2 alapterületű üzlethelyiségre, 18,37 m2 

udvari kiszolgáló és szociális helyiségre, 22,14 m2 pincerekeszre és 58 m2 udvarra; 

2. megállapítja, hogy a Bérlőnek jelenleg 139.875 Ft a havi bérleti díja; 

3. úgy dönt, hogy a 2 hónapos bérleti díj megfizetésének elengedését nem támogatja; 
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4. felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket értesítse a határozatról. 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2011. szeptember 30. 

 

 

 

17. Előterjesztés lakásbérlők részletfizetési kérelmének tárgyában  

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy a II. határozati javaslatot nem vették napirendre, 

dr. Pázmány Annamária képviselő asszony kérésének megfelelően. Megadja a szót. 

 

Pintér Ádám képviselő, Egészségügyi, Szociális és Civil Bizottság elnöke: a bizottság az 

I/B., III/B. és a VI/B. határozati javaslatokat támogatja. A IV. határozati javaslatról nem 

döntött, mivel időközben a Bérlő tartozását rendezte, ezért levételét javasolja. Az V. 

határozati javaslatról sem döntöttek, mert a Hivatalnak új információja van és ennek 

megismerése birtokában javasolja a döntés meghozatalát.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a Hivatal munkatársának.  

 

dr. Nádudvari Gyöngyi vagyongazdálkodási-jogi ügyintéző: beszámol arról, hogy Melicher 

Istvánné kérelmében azt állította, hogy a lakást saját költségen újította fel, és ezért kéri, hogy 

komfortos lakbért számítsanak számára 1983-ig visszamenőleg. A Pénzügyi csoporttal történt 

egyeztetés során derült ki, hogy a felújítás után nevezett lakbérbetudással élt, 1 évig 50 %-os 

lakbért fizetett. Gyakorlatilag engedély nélkül végeztette el a munkákat, amelyről döntés is 

született. 

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: Bizottsági Elnök Úrtól kérdezi, hogy az elhangzottak 

ismeretében a határozati javaslat melyik változatát javasolja?  

 

 

Mikrofonon kívül hangzik el a válasz.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja azt az ügyrendi javaslatot, hogy az 

előterjesztés 4. pontját vegyék le napirendről.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3119   Száma: 11.08.04/17/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 21:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

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

szavazásra az előterjesztésben 1-es, 3-as, 5-ös és 6-os számú határozati javaslatok „B” 

változatait.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3120   Száma: 11.08.04/17/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 21:01  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 
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Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

340/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. Hanyecz Ferenc és Hanyeczné Magyaros Mária fennálló tőke tartozásának 2011. 

szeptember 15-től kezdődő havonta 5.000 Ft-os részletekben történő, max. 36 

havi, részletfizetés iránti kérelmének helyt ad, a rendes havi bérleti díj fizetési 

kötelezettség mellett kamatmentesen azzal a feltétellel, hogy bérlők a 

lakásfenntartási támogatást a tartozás rendezésére fordítják, és Hanyecz Ferenc és 

Hanyeczné Magyaros Mária közös megegyezésével fél éves, határozott idejű 

lakásbérleti szerződést köt. Amennyiben bérlők a részletfizetési megállapodás 

feltételeinek eleget tesznek, lakásbérleti szerződésük félévente meghosszabbítható. 

Bérlők a részletfizetési megállapodás megkötésével egyidejűleg három havi bérleti 

díjnak megfelelő összeget kötelesek egy összegben  megfizetni, 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről Hanyecz Ferencet és 

Hanyeczné Magyaros Máriát értesítse, és a részletfizetési megállapodást, valamint 

a lakásbérleti szerződést velük kösse meg. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2011. szeptember 1. 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

341/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. Vágóné Püspöki Márta fennálló tőke tartozásának 2011. szeptember 15-től 

kezdődően 12 havi részletekben történő megfizetése iránti kérelmének helyt ad, a 

rendes havi bérleti díj fizetési kötelezettség mellett kamatmentesen, azzal a 

feltétellel, hogy Vágóné Püspöki Mártával fél éves, határozott idejű lakásbérleti 

szerződést köt. Amennyiben Bérlő a részletfizetési megállapodás feltételeinek 

eleget tesz, lakásbérleti szerződése félévente meghosszabbítható. Bérlő a 

részletfizetési megállapodás megkötésével egyidejűleg három havi bérleti díjnak 

megfelelő összeget köteles egy összegben  megfizetni., 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről Vágóné Püspöki 

Mártát értesítse, és a részletfizetési megállapodást, valamint a lakásbérleti 

szerződést kösse meg. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2011. szeptember 1. 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

342/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. Melicher Istvánné fennálló tőke tartozásának 2011. szeptember 15-től kezdődő, 

részletekben történő, max. 36 havi, részletfizetés iránti kérelmének helyt ad, a 

rendes havi bérleti díj fizetési kötelezettség mellett kamatmentesen azzal a 

feltétellel, hogy Melicher Istvánnéval fél éves, határozott idejű lakásbérleti 

szerződést köt. Amennyiben bérlő a részletfizetési megállapodás feltételeinek 

eleget tesz, lakásbérleti szerződése félévente meghosszabbítható. Bérlő a 

részletfizetési megállapodás megkötésével egyidejűleg három havi bérleti díjnak 

megfelelő összeget köteles egy összegben  megfizetni, 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről Melicher Istvánnét 

értesítse, és a részletfizetési megállapodást, valamint a lakásbérleti szerződést 

kösse meg. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2011. szeptember 1. 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

343/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Civil Bizottsága 

1. Lengyel Jánosné sz. Dobos Éva jogcím nélküli használó fennálló tőke tarozásának 

2011. szeptember 15-től kezdődően 36 havi részletekben történő megfizetése iránti 

kérelmének iránti kérelmének kamatmentesen helyt ad, 
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2. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről Lengyel Jánosnét 

értesítse, és a részletfizetési megállapodást kösse meg, 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a lakás kiürítése iránt intézkedjen.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2011. szeptember 1. 

 

 

18. Előterjesztés lakásbérlő részletfizetési kérelmének tárgyában 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót.  

 

Pintér Ádám képviselő, Egészségügyi, Szociális és Civil Bizottság elnöke: az előző 

napirendben szereplőekhez hasonlóan a „B” változat elfogadását javasolja azzal, hogy összeg 

helyett a fennálló tőketartozás megnevezés szerepeljen.  

 

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

határozati javaslat „B” változatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3121   Száma: 11.08.04/18/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 21:01  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91.67 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 8.33 6.67 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

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

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

345/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. Papachristos Andreas gondnoka által benyújtott a gondnokoltnak a fennálló tőke 

tarozásának 2011. szeptember 15-től kezdődően maximum 24 havi részletben 

kamatmentesen történő megfizetése iránti kérelmének helyt ad, a rendes havi bérleti 

díj fizetési kötelezettség mellett azzal a feltétellel, hogy Papachristos Andreas vállalja, 

hogy felek a lakásbérleti szerződést határozatlan idejűről fél éves, határozott időre 

módosítják. Amennyiben Bérlő a részletfizetési megállapodás feltételeinek eleget tesz, 

lakásbérleti szerződése félévente meghosszabbítható. Bérlő a részletfizetési 

megállapodás megkötésével egyidejűleg három havi bérleti díjnak megfelelő összeget 

köteles egy összegben megfizetni. 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a bérlőt a döntésről értesítse és a részletfizetési 

megállapodást, valamint a lakásbérleti szerződés módosítását kösse meg. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2011. szeptember 1. 

 

 

 

19. Előterjesztés az eKözigazgatási rendszer jövőjéről való stratégiai döntésről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy sikerült a pályázatot lezárni és felmerült a 

kistérségben, hogy hogyan tovább. Tájékoztat, hogy tartozások miatt Pomázon és Csobánkán 

lekapcsolták a rendszert. Felhívja a figyelmet, hogy az előterjesztésben megtévesztően 

szerepelnek a határozati javaslatok, mert nem a római számoknak megfelelően 4 db határozati 

javaslatról van szó, hanem egy határozati javaslat 4 variációjáról. Egyéb kérdés, észrevétel 

nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslat „A” változatát. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3122   Száma: 11.08.04/19/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 21:03  

Típusa: Nyílt 
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Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

339/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. Szentendre Város Önkormányzata a 2012. évben is a DPÖTKT-n keresztül látja el az 

elektronikus közigazgatási rendszer működtetésének feladatait, úgy hogy a jelenlegi 

rendszer minimalizált, jelenlegi infrastruktúrával való működtetése mellett foglal 

állást; 

2. felhatalmazza dr. Dietz Ferenc polgármestert, hogy a jelen határozatnak megfelelően 

képviselje az Önkormányzatot a DPÖTKT Társulási Tanácsában. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Polgármester 
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20. Előterjesztés az Európai Mobilitási Héthez – Európai Autómentes Naphoz való 

csatlakozásról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

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

javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3123   Száma: 11.08.04/20/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 21:03  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91.67 73.33 

Nem 1 8.33 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

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

346/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. csatlakozik az Európai Mobilitási Héthez és megszervezi Szentendrén az Európai 

Autómentes Napot 2011. szeptember 22-én; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az Európai Mobilitási Héthez - Autómentes Naphoz való 

csatlakozáshoz szükséges - a határozat mellékletét képező - Európai Kartát írja alá. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2011. augusztus 11. 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

21. Előterjesztés az önkormányzati iskolák alapító okiratainak módosításáról  

   Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

javaslatokat. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3124   Száma: 11.08.04/21/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 21:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 
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Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

347/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású nevelő, 

nevelő-oktató intézmények alapító okiratait az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. 

Barcsay Jenő Általános Iskola 

1. pont:     tanulóinak maximált létszáma: 930 fő 

alaptevékenysége módosul: A megismerő funkciók és/vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 

súlyos rendellenességeivel küzdő SNI/a és a megismerő funkciók és/vagy a viselkedés 

fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanuló SNI/b ellátása. 

2. pont: tevékenység jellege szerint: közszolgáltató közintézmény besorolás törlésre kerül 

3. pont: az intézmény feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint megjelölés helyébe 

gazdálkodási jogkör meghatározás kerül 

4. pont: 

Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog kiegészül: 

Hrsz: 8634/1 

8. pont: 

Az intézmény működési köre kiegészül: Szentendre város területén a fenntartó hatályos 

beiskolázási szabályai alapján  

 (1. 5. sz. melléklet) 

 

2. 

Izbégi Általános Iskola 

1. pont: 

tanulóinak maximált létszáma: 535 fő 

2. pont: tevékenység jellege szerint: közszolgáltató közintézmény besorolás törlésre kerül 

3. pont: az intézmény feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint megjelölés helyébe 

gazdálkodási jogkör meghatározás kerül 

4. pont: 

Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog kiegészül: 

Hrsz: 2963, 2969, 2972, 3010 

8. pont: 
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Az intézmény működési köre kiegészül: Szentendre város területén a fenntartó hatályos 

beiskolázási szabályai alapján  

 (2. 6. sz. melléklet) 

 

3. 

Templomdombi Általános Iskola 

1. pont: 

- alaptevékenysége módosul: A megismerő funkciók és/vagy a viselkedés fejlődésének tartós 

és súlyos rendellenességeivel küzdő SNI/a és a megismerő funkciók és/vagy a viselkedés 

fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanuló SNI/b ellátása. 

2. pont: tevékenység jellege szerint: közszolgáltató közintézmény besorolás törlésre kerül 

3. pont: az intézmény feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint megjelölés helyébe 

gazdálkodási jogkör meghatározás kerül 

4. pont: 

Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog kiegészül: 

Hrsz: 2297 

8. pont: 

Az intézmény működési köre kiegészül: Szentendre város területén a fenntartó hatályos 

beiskolázási szabályai alapján  

 (3. 7. sz. melléklet) 

 

4. 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 

1. pont: 

- alaptevékenysége kiegészül: A megismerő funkciók és/vagy a viselkedés fejlődésének tartós 

és súlyos rendellenességeivel küzdő SNI/a és a megismerő funkciók és/vagy a viselkedés 

fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanuló SNI/b ellátása. 

Gyógytestnevelés ellátása  

2. pont: tevékenység jellege szerint: közszolgáltató közintézmény besorolás törlésre kerül 

3. pont: az intézmény feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint megjelölés helyébe 

gazdálkodási jogkör meghatározás kerül 

4. pont: 

Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog kiegészül: 

Hrsz: 2326, 2328, 2329 

8. pont: 

Az intézmény működési köre kiegészül: Szentendre város területén a fenntartó hatályos 

beiskolázási szabályai alapján  

 4. 8. sz. melléklet) 

5. 

Amennyiben a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumba a 2011/2012. tanév során 

még további SNI/a és SNI/b problémával jelentkező tanulók érkeznek, és ellátásuk 

nehézségbe ütközik, a jelenleg 19 óra fejlesztésre kapott időkeretet egész állásra szükséges 

kiegészíteni a következő tanévtől. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 



 108 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

348/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyógytestnevelési feladatok 

ellátásának mértékére, finanszírozhatóságára a 2011/2012. tanév elején, amikor már látszanak 

a résztvevők konkrét számai, visszatér. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: 2011. októberi testületi ülés 

 

 

 

22. Előterjesztés a Rév u. tengelyétől az Ady E. út csatlakozásáig tartó Duna 

korzóközterület elnevezés Korniss Dezső sétányra történő módosításáról  

Előadó: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző 

 

 

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

javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3125   Száma: 11.08.04/22/0/A/KT 

Ideje: 2011 augusztus 04 21:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91.67 73.33 

Nem 1 8.33 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 
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Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

349/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-, utca- és 

városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről szóló 24/2010. 

(VII.23.) önkormányzati rendeletének 15.§-ában hivatkozott utcanévjegyzéket a 

határozat melléklete szerinti indokokkal az alábbiak szerint módosítja: 

„Szentendrén a Duna korzónak a Rév u. tengelyétől az Ady E. út csatlakozásáig 

tartó szakaszának közterületi elnevezése a korábbi Duna korzóról Korniss Dezső 

sétányra változik”; 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges hatósági eljárásokat folytassa le; 

3. felkéri a Jegyzőt, hogy az okmányirodán keresztül a szükséges okmányok cseréjét 

végezze el. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő:  1. pont: azonnal 

2.pont: 2011. december 31. 

  3.pont: 2011. szeptember 15. 

 

 

 

23.  Kérdések 

 

 

dr. Filó András képviselő első kérdése:  

 

„Tisztelt Címzetes Főjegyző Asszony! 

A szentendrei művészeti élet egyik közelmúltban kitüntetett prominense – ha kell, a testületi 

ülésen megnevezem – arra hívta fel a figyelmemet, hogy a volt földhivatali épületből 

(Kossuth Lajos utca), amely az önkormányzat tulajdona, eltulajdonítottak ismeretlen (vagy 

ismert) tettesek egy „felbecsülhetetlen értékű barokk cserépkályhát” – idézet a művésztől. 

(Csak zárójelben jegyzem meg, hogy korábban a volt Fő téri cipőbolt magánosításakor 

„privatizálta el” egyik volt önkormányzati képviselő az épületben található Zsolnay 

cserépkályhát. A kár kettő millió forint volt. Az épület szintén az önkormányzat tulajdonában 

áll.) 

A kérdésem ezzel kapcsolatban a következő:  
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1. Megfelel-e a tényállítás a valóságnak? Van-e tudomása egyáltalán erről a Hivatalnak? 

2. Amennyiben megfelel az állítás a valóságnak, tettek-e feljelentést ismert, vagy 

ismeretlen tettel ellen? Hol áll az ügy? 

3. Kérdésként merül fel bennem, hogy ki(k) őrzi(k) az üresen álló önkormányzati 

épületeket, és egyáltalán az önkormányzati vagyont?” 

 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felolvassa válaszát:  

 

1. kérdésre a válasz: 

 A tényállás a következő: a Rákóczi u. 5. sz. alatt található volt Földhivatali épület egy 

2008.11.07.-én kelt ingatlancsere szerződés értelmében a Pest Megyei Önkormányzathoz 

került. 

Az épület átadás-átvételére 2009.01.06-án került sor ahol a Pest Megyei Önkormányzat 

képviseletében Kökény Zsolt, az Önkormányzat részéről pedig dr. Fekete Noémi, Deák Ágnes 

és Szabó József vett részt. 

A kikért tulajdoni lap másolaton is a tulajdonos a Pest Megyei Önkormányzat, a bejegyző 

határozat száma: 47668/2008.12.17 . 

 

 

2. kérdésre a válasz: 

Kökény Zsolttal felvéve a kapcsolatot úgy informálódtunk, hogy a kérdéses barokk 

cserépkályha valóban ott volt amikor átadtuk az épületet, egészen ez év április-májusáig 

amikor ismeretlen tettes(ek) ezt eltulajdonította. Kökény Zsolt arról tájékozatott, hogy ez 

ügyben rendőrségi feljelentést tettek. Kökény Zsolt hozzájárult ahhoz hogy bővebb 

információ érdekében őt az e-mail címén kereshetik.(kokeny.zsolt@pmmi.hu) 

 

 

3. kérdésre a válasz: 

Az Önkormányzat épületében portaszolgálat van, az Okmányirodában kamera, ugyanígy az 

Önkormányzat tulajdonában lévő Dunakorzó 18. sz. alatti „Fehérház” esetében is ahol 

portaszolgálat van. A városban térfigyelő kamerák vannak elhelyezve. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

Fekete János képviselő: tájékoztat, hogy a Szeresd Szentendrét Egyesület levélben fordult a 

PMMI Igazgatójához a kályha eltulajdonításával kapcsolatban, és hogy a területen bizonyos 

elemek randalíroznak. Levelükre azt a választ kapták, hogy a bejelentés óta kutyás őrrel védik 

az ingatlant.  

 

dr. Filó András képviselő második kérdése:  

 

„Tisztelt Címzetes Főjegyző Asszony! 

Ez a kérdés részben kapcsolódik a másik kérdésemhez annyiban, amennyiben önkormányzati 

tulajdonban keletkezett kárról szól.  

Több Anna utcai lakos jelezte felém, hogy építkezés zajlik az Anna közben. Az építkezésre a 

szállítás viszont nem az Anna közből történik (pedig a megközelítésnek semmi akadálya 

nincs), hanem a járművek végigmennek az Anna utcán, majd a Pilis utcán és végül egy 

ideiglenes (?) úton átmennek a Parktáboron, így közelítve meg az építési helyszínt.  

Kérdéseim a következők: 
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1. Ki adott engedélyt erre a semmivel nem magyarázható útvonalra? Az építési forgalom, 

ahelyett, hogy az építkezés közvetlen környezetét terhelné, még 2 utca lakóinak is 

gondot okoznak (az Anna utca két irányban nem járható). 

2. a Parktábor önkormányzati tulajdon. Az ideiglenes út megépítésénél szétvertek egy 

műszaki műemlék jellegű létesítményt, sittel feltöltötték a területet. Kinek az 

engedélyével? 

3. a helyszíni bejárás során azt tapasztaltam, hogy az Anna közben illegálisan lekerítettek 

egy kb. 40 m²-es részt a közterületből (közből). Felszólította-e a Hivatal az illetőt a 

jogellenes állapot megszüntetésére?” 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felolvassa válaszát:  

 

„Tisztelt Képviselő Úr! 

 

Az Anna utca, Pilisi utca és az önkormányzat tulajdonában álló úttörőtáborral kapcsolatos 

kérdésére: 

 

1./ Ki adott engedélyt erre a semmivel sem magyarázható útvonalra? Az építési forgalom, 

ahelyett, hogy az építkezés közvetlen környezetét terhelné, még 2 utca lakóinak is gondot 

okoznak (az Anna utca két irányban nem járható). 

Szekeres Tamás, a 2975/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa a Polgármesteri Hivatalához 2011. 

július 8-án beérkezett levelében hozzájárulást kért ahhoz, hogy Szentendre Város 

Önkormányzatának tulajdonában álló Szentendre, belterületi 2966 hrsz. alatt felvett, 

úttörőtábor megnevezésű, 4543 m2 területű ingatlanra az ingatlanán folyó építkezés 

időtartamára behajthasson.   

A Vagyongazdálkodási csoport egyeztetett a Városüzemeltetési Iroda munkatársával, Virágh 

Jánossal, aki az Anna utcán, a Pilisi utcán, majd a fenti önkormányzati ingatlanon történő 

nagy tömegű tehergépjárművel való közlekedést nem javasolta. Javaslata a max. 15 tonnás 

tehergépjárművekkel való közlekedés volt az Anna közön keresztül.  

Erről a tulajdonosi hozzájárulást kérő Szekeres Tamást a Vagyongazdálkodási csoport 

telefonon, a javaslat-tétel után, azonnal tájékoztatta. 

Szekeres Tamás az Alpolgármester Úr felé jelezte, hogy az Anna közben futó gázvezetékek 

kvázi a felszínen futnak, amelyek esetlegesen veszélyforrást jelentenek az építkezés 

megközelítésekor. 

Az Alpolgármester úr felkérte Virágh Jánost a beérkezett észrevétel kivizsgálására, majd a 

Városüzemeltetési Iroda szakvéleménye és javaslata alapján a Vagyongazdálkodási Csoport 

munkatársát a tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatos döntés előkészítésére.  

Az Alpolgármester Úr kérésének megfelelően az Anna-közt a Városüzemeltetési referens 

bejárta és az útvonalat alkalmasnak találta a maximum 15 tonna teherbírású gépjárművek 

számára. A 2975 hrsz-ú ingatlan gázbekötése az egyetlen kérdéses pont a közút állapotát 

tekintve. Ennek az ingatlannak a gázbekötés elvégzése után – amely munka az engedélyes 

feladata és kötelessége – a helyreállítási munkák nem lettek kellőképpen befejezve. 

Helyszínen felvettük a kapcsolatot a fenti hrsz-ú ingatlan tulajdonosával, aki szóban ígéretet 

tett az elmaradt munkák elvégzésére. A mai nap – 2011. 08.03. – még a munkák nem kerültek 

elvégzésre, kötelezni fogjuk a tulajdonost a balesetveszélyes állapot helyreállításának 

elvégzésére. 
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A fentieket figyelembe véve a kérdésben felvetett, előkészítő eljárás még nem zajlott le, 

Szekeres Tamás a tulajdonosi hozzájárulást a 2966 hrsz-ú ingatlan használatához nem kapta 

meg. 

2./ A Parktábor önkormányzati tulajdon. Az ideiglenes út megépítésnél szétvertek egy műszaki 

műemlék jellegű létesítményt, sittel feltöltötték a területet. Kinek az engedélyével? 

A Polgármesteri Hivatal munkatársai az Anna közben és a 2966 hrsz-ú ingatlanon helyszíni 

szemlét tartottak, ahol megállapítást nyert, hogy Szekeres Tamás nemcsak a 2966 hrsz-ú, 

úttörőtábor megnevezésű, 4543 m2 területű, hanem a 2967/2 hrsz-ú, közterület megnevezésű, 

1432 m2 területű és a 2967/1 hrsz-ú, beépítetlen megnevezésű, 5579 m2 területű ingatlant is 

tulajdonosi hozzájárulás, ellenérték, valamint jogcím nélkül használja, azon keresztül haladva 

közelíti meg az ingatlanán folyó építkezést, az ingatlana Anna közből nyíló utcai bejárata 

helyett. 

A helyszíni szemlén látható volt, hogy a tehergépjárművek könnyebb áthaladása érdekében a 

fenti ingatlanokon utat alakított ki vékony rétegben kőtörmelékből.  

Dr. Kirchhof Attila aljegyző úr 2011. augusztus 2-án kelt tulajdonosi hozzájárulással 

kapcsolatos válaszlevélben felszólította Szekeres Tamást, hogy a levél kézhezvételével a fenti 

ingatlanok tulajdonosi hozzájárulás nélküli használatát szüntesse meg, az ingatlanok eredeti 

állapotát állítsa helyre, valamint a jövőben tartózkodjon az ingatlan tulajdonosi hozzájárulás 

és jogcím nélküli használatától. A levélben felhívta Szekeres Tamás figyelmét, hogy ha a 

felszólításban foglaltaknak nem tesz eleget, az önkormányzat megteszi a szükséges jogi 

lépéseket a tulajdonosi hozzájárulás, jogcím és ellenérték nélküli használat megszüntetése és 

az önkormányzati ingatlanok eredeti állapotának helyreállítása érdekében.  

Az érintett ingatlanok nem állnak műemlék jellegű védettség alatt.  

A patak melletti közterületen és a parktábor területén lévő műszaki létesítmény védettség alatt 

nem áll. 

A műszaki létesítmény védetté nyilvánítása az építészeti és természeti értékek helyi 

védelméről szóló 47/2000. (IX. 15.) Önk. rendelet 4. §-a alapján kezdeményezhető. 

Amennyiben Képviselő Úr úgy ítéli meg, hogy a műszaki létesítmény olyan értéket képvisel, 

hogy helyi védelem alá helyezése indokolt a fenti rendelet alapján kérheti ezen eljárás 

megindítását. 

 

3./ A helyszíni bejárás során azt tapasztaltam, hogy az Anna közben illegálisan lekerítettek 

egy kb. 40 m2-es részt a közterületből (közből). Felszólította-e a hivatal az illetőt a jogellenes 

állapot megszűntetésére? 

 

Dr. Kirchhof Attila aljegyző úr 2011. július 29-én kelt felszólító levelében felszólította a 

Szentendre, belterületi 2981/1 hrsz. alatt felvett, lakóház és udvar megjelölésű, 993 m2 

területű, természetben Anna köz 5. szám alatti ingatlan tulajdonosát, hogy az általa, az Anna 

közben elkerített, és tulajdonosi hozzájárulás, ellenérték, valamint jogcím nélkül használt, 

szilárd burkolattal lefedett részen lévő kerítését bontsa le, és a saját ingatlana jogi 

telekhatárára helyezze át, és az utca eredeti állapotát állítsa helyre, továbbá a jövőben 

tartózkodjon az ingatlan jogcím nélküli használatától.  

A felszólító levélben Aljegyző Úr tájékoztatta az érintett tulajdonost, hogy amennyiben 

fentieknek nem tesz eleget, úgy az önkormányzat megteszi a szükséges jogi lépéseket a 

jogcím és ellenérték nélküli használat megszüntetése, az önkormányzat tulajdonában álló 

ingatlan kiürítése, és használati díj behajtása érdekében.” 
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dr. Filó András képviselő: azért telepítették a patak mellé a gyárakat, mert azokban vízi 

hajtású gépek működtek és ezeknek a gépeknek a csőrendszere ez. El kellene dönteni, hogy 

valóban műemlékről van szó, vagy sem. Ha nem műemlék, akkor el kell bontani, ha pedig az, 

akkor valamit kezdeni kellene vele.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: ha érdemes a műtárgy arra, hogy helyi védelem alá 

helyezzék és Képviselő úr kezdeményezi, természetesen elindítják a védelem alá helyezési 

eljárást.  

 

 

Mikrofonon kívül beszél dr. Filó András képviselő.  

 

 

24.  Egyebek 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felhívja a figyelmet, hogy az augusztus 20-i ünnepség 17 

órakor a Díszteremben lesz. 27-28-29-én lesz a Szentendre éjjel-nappal nyitva 

programsorozat, amelyre mindenkit szeretettel várnak. A következő testületi ülés szeptember 

8-án lesz.  

 

Pintér Ádám képviselő: hiányolja, hogy a TESZ részéről – Fekete János képviselő úr által 

ígért – írásbeli kifogásokat nem kapta meg a Sportkoncepcióról. Annál is inkább kíváncsi az 

anyagra, mert a TESZ honlapján fércmunkának nevezték azt. Várja a véleményt.  

 

Fekete János képviselő: egészen biztosan nem hangzott el az, hogy az anyag fércmunka. 

Született egy anyag, amely inkább kritika. Célszerűnek tartaná, ha megbeszélnék egymással a 

problémákat. Azt, hogy az Ifjúsági koncepció hogyan indul el és hogyan valósul meg, az idő 

fogja eldönteni.  

 

Zakar Ágnes képviselő: tájékoztatást ad arról, hogy a Fő téren a rajzoló-vállalkozók és a 

konflist üzemeltető között konfliktus alakult ki, melyről levélben adtak tájékoztatást. A 

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ülésén az a határozat 

született, hogy a Hivatalnak meg kell állapodnia a konflisossal, hogy hol fogja a jövőben a 

konflist üzemeltetni – a Fő téren kívül. Kérdése, van-e a konflisos üzemeltetőjének az 

Önkormányzat felé tartozása.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: elmondja, hogy 732.050 forintos tartozása van, 

amelyről a 2011. júniusi ülésen a testület 240/2011. (VI. 09.) Kt. sz. határozatában úgy 

döntött, hogy „…Bubla János halasztott fizetési kérelmének helyt ad a városrehabilitációs 

munkák befejezéséig azzal, hogy Bubla János  a Fő tér munkáinak végeztével az átadás-

átvételi jegyzőkönyv aláírását követő 15 napon belül Szentendre Város Önkormányzata felé 

fennálló időarányosan számolt bérleti díj hátralékát megfizeti.” 

 

Zakar Ágnes képviselő: kérdései:  

- miután a Fő térre pillanatnyilag nem hajthat be, a munkák végeztével 15 napon 

belül hogy fogja a tartozását megfizetni; 

- kijelölnek-e most új helyet; 

- régebbi közadakozás alkalmával ígéretet tett a vállalkozó, hogy a kutat 

helyreállítja, de ez még nem készült el. Ezzel mi a helyzet?  
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dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: véleménye szerint a Városüzemeltetési, 

Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság alaposan megtárgyalta a problémát, amelyről 

az a határozat született, hogy a Hivatal folytasson egyeztetéseket Bubla úrral az új helyszín 

megtalálására. A bizottsági ülés és a testületi ülés közötti rövid idő alatt ezt nem lehetett 

lebonyolítani. A szerződést csak akkor tudják módosítani, ha megtalálták a közösen megfelelő 

új helyszínt, amelyre a szeptemberi ülést látja reálisnak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a vállalkozó védelmére elmondja, hogy nagyon rendezvényt 

támogat, de természetesen ez nem jogosítja fel, hogy törvénysértően járjon el. miután sok 

útikönyvben szerepel a szolgáltatása, meg kell találni a helyét a belvároson belül.  

 

Fekete János képviselő: a Föld Napja alkalmából a város külterületein megtisztították a 

környezetet. A helyszíneken olyan dokumentumokat találtak, amelyekkel a szemetet lerakó 

személy beazonosítható. A feljelentésére olyan határozatot kapott, hogy nem történt 

bűncselekmény, „csak” környezetkárosítás, amellyel a Rendőrség nem foglalkozik. Ezzel 

egyidőben Főjegyző Asszonynál is beadvánnyal élt, amellyel kapcsolatban kérdése, történt-e 

az ügyben intézkedés.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: írásban fog tájékoztatást adni.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési és közlekedési tanácsnok: Dragon úrral és 

Holló úrral vállalták, hogy a belvárosi rekonstrukciós mélyépítési munkálatokat figyelemmel 

kísérik. A folyamatosan érkező észrevételeket rendszeresen továbbítják az ÉPKAR részére, 

aki ennek alapján elvégzi a szükséges munkákat. Továbbra is várják az észrevételeket.  

 

Zakar Ágnes képviselő: tudomása szerint az ülés közben megérkezett a Művészeti Tanács 

véleménye a Fő téren elhelyezett padokról. Kéri Főépítész Asszonyt, olvassa ezt fel.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: ismerteti, hogy két személytől kapott írásban választ, 

négy taggal pedig telefonon beszélt.  

Vincze Ottó festőművész írásban küldte el véleményét. Ebben arról tájékoztat, hogy több 

művésszel a helyszínen megtekintették a padokat és azt a Fő térre nem tartják megfelelőnek. 

A belváros egyéb területeire tervezett padok sokkal inkább megfelelőek lennének ide is.  

A molinó leszedéssel kapcsolatban a következőket írja: „Az akció során leszedtük a Fő téri 

építkezést elkerítő paravánt borító 5 db festményről készült molinót, amelyeket sértetlenül, 

gondosan összehajtva, a molinókat kihelyező Szentendrei Kulturális Kft. portáján leadtunk. A 

molinókat az Újbudai Önkormányzat készíttette 4 évvel ezelőtt, az akkor lezajlott Festészet 

Napjai alkalmából, 800 EFt-ért. Tematikájában tehát semmilyen módon nem illeszkedik sem 

a Fő térhez, sem Szentendréhez – méretét tekintve sem, hiszen a festmények legfelső része 

nem látható. A Kulturális Kft. a molinó kihelyezését a Művészeti Tanács, illetve minden 

egyéb szakmai testülettel való egyeztetés nélkül tette. Történt mindez a Festők Városának 

nevezett ékszerdobozban, a város legemblematikusabb pontján, egy a művészek és a 

városvezetés közt több mint két éve tartó párbeszéd próbálkozást követően. Úgy gondoltuk, 

hogy ennek a Szentendre számára méltatlan állapotnak egyetlen lehetséges megoldása az, ha a 

művészek a molinó leszedés művészetét gyakorolják. Az akció lezajlása után számtalan 

művész és művészet iránt elkötelezett ember fejezte ki egyetértését a lezajlott eseménnyel 

kapcsolatban.” 

Másik – írásban érkezett – vélemény Szakács Imre festőművésztől érkezett. Véleménye 

szerint a padok nem illeszkednek a Fő téri környezethez. A molinók eltávolításával nem ért 
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egyet, amellyel kapcsolatban indokoltnak tart akár egy nyilatkozatot, de inkább egy 

intézkedést.  

Deim Pál festőművész a kész padok még nem látta, ezek után fogja megtekinteni, de az 

előzetes munkálatok folyamán már jelezte, hogy neki nem tetszik. A molinók levételét 

helyesnek tartja.  

Pistyúr Imre szobrászművész nem tartózkodik a városban, hazaérkezése után majd megtekinti 

a padokat. A molinók kihelyezésével már annak idején sem értett egyet.  

Pirk Ambrusnak nincs kifogása az ellen, hogy az ő általa készíttetett padok kerülnek vissza a 

Fő térre. A molinóval kapcsolatos történetet nem ismeri, ezért nem tud véleményt mondani 

róla.  

dr. Török Katalin művészettörténész a padok megtekintése után borzasztónak tartja azokat. A 

molinó levételével egyetért, és elmondta, hogy a levél tartalmát is ismeri, amelyben 

indokolták a levételt.  

Czweiber Ferenc beteg, nem tudott válaszolni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb hozzászólás nem lévén, az ülést 21.32 órakor bezárja.  

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

polgármester címzetes főjegyző 

 

 


