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Szám: 1/2011. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2011. január 20-án (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről 

 

 

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

Zoltán, dr. Dukai Miklós, dr. Filó András képviselő, Hidegkuti 

Gergely, Kiss Károly, Kun Csaba, Magyar Judit, dr. Pázmány 

Annamária, Pintér Ádám, Tolonics Gyula és Zakar Ágnes képviselők 

 

 

 

Távol vannak:  Fekete János és Fülöp Zsolt képviselők 

  

Hivatalból jelen 

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

 

Tanácskozási joggal 

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

Puhl Márta irodavezető, Szűcs Imréné irodavezető, Bartha Enikő 

törvényességi referens, dr. Gerendás Gábor irodavezető, Maksa 

Katalin adócsoport vezető, Szirmai Erika irodavezető, dr. Nádudvari 

Gyöngyi vagyongazdálkodási-jogi referens, dr. Weszner Judit 

pályázati referens, Bonczó Emese pályázati referens, Ocskay Gábor 

beruházási referens, Nánási Hajnalka vagyongazdálkodási előadó, 

dr. Klúcsó Anita vagyongazdálkodási referens, Gabay Anett 

vagyongazdálkodási ügyintéző, Sinkovits Lajosné közoktatási 

referens, Sándorné Vincze Viktória környezetvédelmi referens, 

Virágh János városüzemeltetési referens 

 

 

Napirendi ponthoz meghívottak:  

 

Előterjesztés Pro Szentendre Kft. ügyében 

Bornemisza Miklós ügyvezető    

 

Előterjesztés a Sportcélú Kft-ről 

Dombay Zsolt ügyvezető 

 

Előterjesztés a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. tárgyában. 

Előterjesztés a Dunakorzó 18. szám alatti helyiségbérlők bérleti szerződéséről 

Panyi Zsolt ügyvezető  

 

Előterjesztés Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-gazdálkodási Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról 

Előterjesztés a VSZ Zrt. likviditási helyzetéről 
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Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési hely 

közszolgáltatásról szóló, többször módosított 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról 

Előterjesztés a VSZ Zrt. Alapító okiratának módosítására ás a VSZ Zrt. megválasztott 

öt Felügyelő Bizottsági tagjának javadalmazásáról  

Somogyi Zsolt vezérigazgató  

 

Előterjesztés Szentendre településrendezési terve felülvizsgálat véleményezési 

eljárásának folytatásáról 

Takács Eszter tervező 

 

Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság ügyvezetőjéről 

Ivancsics Ilona színművész, a Száguldó Orfeum magánszínház vezetője 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 15.28 órakor az ülést megnyitja, jelenlévő képviselők száma 

13 fő, az ülés határozatképes.  

Elmondja, hogy nem kerül napirendre vételre  

- a Görög utcai ingatlannal kapcsolatban készült előterjesztés, mivel a szükséges 

anyagokat nem kapták meg a KÖH-től; 

- a Raiffesien Bankkal kötött szerződés módosítása tárgyában készült előterjesztés, 

amelyhez szintén nem érkeztek meg a szükséges anyagok.  

 

Két sürgősségi indítvány napirendre vételét javasolja:  

1. Az M0 autópályához és a Megyeri hídhoz kapcsolódó szentendrei közlekedési 

fejlesztésekről; 

2. a Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiumának pályázati 

felhívásáról. 

 

Szavazásra bocsátja az 1. sürgősségi indítvány napirendre vételét:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2510   Száma: 11.01.20/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 15:30  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 
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Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a sürgősségi indítványt napirendre tűzte a 

testület.  

Szavazásra bocsátja a 2. sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

 

Fekete János képviselő megérkezik az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 14 fő.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2511   Száma: 11.01.20/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 15:30  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 
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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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a 2. sürgősségi indítványt a testület 

napirendre vette.  

Szavazásra bocsátja az előterjesztések napirendre vételét:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2512   Száma: 11.01.20/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 15:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.67 6.67 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 
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dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

 

 

Fülöp Zsolt képviselő megérkezik az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 15 fő.  

 

 

 

N A P I R E N D  

 

 Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 

 

 

 Tájékoztató a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 

Többcélú Kistérségi Társulás két ülése között eltelt 

legfontosabb eseményekről és döntésekről 

 

 Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról 

 

 Beszámoló átruházott hatáskörben tett intézkedésekről  

1.  Sürgősségi indítvány az M0 autópályához és a Megyeri 

Hídhoz kapcsolódó szentendrei közlekedési fejlesztésekről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

2.  Sürgősségi indítvány a Nemzeti Kulturális Alap Műemléki 

és Régészeti Szakmai Kollégiumának pályázati felhívásáról 

 

3.  Előterjesztés Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-

gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításáról 

Az előterjesztés mellékletei a honlapon megtekinthetők. 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

4.  Előterjesztés a VSZ Zrt. likviditási helyzetéről 

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

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

5.  Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször 

módosított 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

Az előterjesztés mellékletei később kerülnek megküldése 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

6.  Előterjesztés a VSZ Zrt. Alapító okiratának módosítására ás 

a VSZ Zrt. megválasztott öt Felügyelő Bizottsági tagjának 

javadalmazásáról  

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

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

7.  Előterjesztés a Sportcélú  Kft-ről 

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

dr. Dietz Ferenc  

polgármester 

8.  Előterjesztés  a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 

tárgyában 

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

rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

9.  Előterjesztés a Dunakorzó 18. szám alatti helyiségbérlők 

bérleti szerződéséről  

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

Dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

10.  Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjéről  

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

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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11.  Előterjesztés PRO Szentendre Városfejlesztési Kft. ügyében 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

12.  Előterjesztés pályázati kérdésekről /Liliom-Irányi Dániel- 

Rózsa, Barackos-Egres utak/ 

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

rendelhető el! 

 

Az előterjesztés mellékletei a honlapon megtekinthetők. 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

13.  Előterjesztés KMRFT-CÉDE-106/2009 - Szentendrei II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola vizesblokkjának felújítása 

tárgyában 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

14.  Előterjesztés lakás beszerzése érdekében közbeszerzésnek 

nem minősülő nyílt beszerzési eljárást lezáró döntésről 

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

rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

15.  Előterjesztés lakásbérleti díj hátralékok részletekben való 

megfizetéséről  

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

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

16.  Előterjesztés Duna-Gast Kft. és Pannon Pack Kft. 

tartozásának részletfizetési kedvezményéről 

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

rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

17.  Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint 

elidegenítésükről szóló 23/2006. (VI. 15.) Önk. sz. rendelet 

hatályon kívül helyezésével egyidejűleg, az önkormányzat 

tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 

…/2011. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról, és 

hatályba lépéséről – II. forduló 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

18.  Előterjesztés szentendrei ingatlanok értékesítéséről 

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

rendelhető el! 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

19.  Előterjesztés szentendrei 2405 hrsz. alatti ingatlant 

elővásárlási joggal érintő döntésről 

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

rendelhető el! 

Az előterjesztés mellékletei a honlapon megtekinthetők. 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

20.  Előterjesztés a szentendrei 1245/12/A/6 hrsz-ú ingatlan 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos 

kérelem megerősítéséről 

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

rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

21.  Előterjesztés a vagyonkezelői szerződés teljesítésétől 

történő elállásról, valamint a Budapesti Corvinus 

Egyetemmel történő további együttműködés lehetőségéről  

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

22.  Előterjesztés Szentendre Északi Vízmű Vízbázis dr. Dietz Ferenc 
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védőterületének lehatárolásról polgármester 

23.  Előterjesztés hatástanulmány készítéséről dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

24.  Előterjesztés Szentendre településrendezési terve felül-

vizsgálat véleményezési eljárásának folytatásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

25.  Előterjesztés a Bükkös patak jobb partja – Duna korzó – 

Postás strand – Duna folyó által határolt terület 

fejlesztéséről 

 

dr. Filó András 

képviselő 

26.  Előterjesztés zöldfelületek kialakításáról (Kálvária, Postás 

strand, Czóbel park…) 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

27.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítására és egyben 

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és 

Működési Szabályzatának 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. 

rendeletének módosítása 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

28.  Előterjesztés a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati 

Társuláshoz történő csatlakozásról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

29.  Fellebbezés Kirs Bt. közterület használati ügyében 

benyújtott fellebbezéséről 

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

rendelhető el! 

Az előterjesztés mellékletei a honlapon megtekinthetők 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

30.  A Képviselő-testület mellett működő bizottságok és 

munkacsoportok beszámolója a 2010. évben végzett 

munkájukról 

 

Bizottságok elnökei 

 

31.  Interpelláció, kérdés  

32.  Egyebek  

 

 

 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről  

Tájékoztató a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás két 

ülése között történt fontosabb eseményekről és döntésekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 

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

a Képviselő-testület tudomásul vette.  

 

 

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 2513   Száma: 11.01.20/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 15:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a  

I. 

A  

246/2010. (VI. 10.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

369/2010-(XI.11.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

370/2010.(XI.11.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 
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391/2010(XI.11.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

404/2010.(XI.11.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

 

II.  

A  

432/2009. (XII.10.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2011. márciusi testületi ülés 

 

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

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be.  

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – 

átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2010. augusztus 6. – 2010. december 05. 

közötti időszakban 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

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

javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2514   Száma: 11.01.20/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 15:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2011. (I. 20.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 27/2008. (IX. 10.) Önk. sz. 

rendelet 17. § (6) bekezdése értelmében a Képviselő-testület által a Polgármesterre – szociális 

és gyermekvédelmi igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2010. 

augusztus 6. – 2010. december 05. közötti időszakra szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Beszámoló a Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottsága által áturházott 

hatáskörben tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról  

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2515   Száma: 11.01.20/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 15:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 
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Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2011. (I. 20.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre Város Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. 

rendelet 17. § (6) bekezdése értelmében a Képviselő-testület által az Oktatási és Kulturális 

Bizottságra – a nemzetközi kapcsolatok éves beszámolójáról és a következő évi külügyi 

tervről, valamint az önkormányzati fenntartású általános iskolák Intézményi 

Minőségirányítási Programjának kiegészítéséről, módosításáról, a fenntartói ellenőrzési terv 

alapján végzett ellenőrzés eredményéről, a Kulturális Alapból biztosított Táborozási 

támogatások étkezési költségek csökkentéséhez történő felhasználásáról – átruházott 

hatáskörben tett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

1.  Sürgősségi indítvány az M0 autópályához és a Megyeri hídhoz kapcsolódó 

szentendrei közlekedési fejlesztésekről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést, amely két nagy lámpás csomópont 

kialakításáról szól. Elmondja, hogy ezekre a munkákra korábban a testület megszavazta az 

önrészét, amely alapján kiküldték a közbeszerzéseket, de az ezekre érkezett ajánlatok jóval 

magasabbak, így ezt a saját önrésszel követni kell. Értelemszerűen a kisebb ajánlat lenne 

megfelelő, ez kb. félmillió forint, míg a másik kb. 5 MFt-os önrészt jelent az 

Önkormányzatnak. El kell azonban gondolkodni, hogy jó megoldás-e az olcsóbb ajánlatot 

megszavazni – miután jelezték, hogy az anyagban hiánypótlás van az ajánlatokkal 

összefüggésben – hogy ha a KKK Közbeszerzési Bizottsága érvényteleníti a kisebb ajánlatot, 

akkor az azzal a kockázattal jár, hogy az egész projekt meghiúsul. Megkérte Címzetes 

Főjegyző Asszonyt, hogy érdeklődjön a KKK-nál, hogy milyen jellegűek ezek a 

hiánypótlások. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: jelen információk szerint nem tudnak ilyen 

tájékoztatást adni, mert nem készült még el a dokumentáció. Elmondja, jogi lehetőség van 

arra, hogy kérjék a döntés elhalasztását 30 nappal, hogy a konkrét árak ismeretében 

átgondolja a testület, hogy a szükséges önrészt biztosítani tudja-e, vagy nem.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az elmondottak alapján a határozati javaslat „B” pontját 

bocsátja szavazásra, és javasolja annak elfogadását 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2516   Száma: 11.01.20/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 15:38  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.67 6.67 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 
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Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly 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 - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

  

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.  a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által bonyolított, folyamatban lévő, „Kisköltségű 

forgalombiztonsági beavatkozások tervezése és kivitelezése 2011.” tárgyú építési 

kivitelezési közbeszerzési eljárásban az alábbi munkákra   

 Szentendre 11-es út 19+870 km szelvény jobbra kisíves kapcsolatok Leányfalu felől a 

Püspökmajor lakótelepre és a lakótelep felől Budapest irányába 

 Szentendre 11-es út 21+700 km szelvény Barackos út lámpás csomópont kialakítása 

gyalogos középszigettel, Budapest felöl balra kanyarodók lámpás kapcsolata, onnan 

Budapest felé kikanyarodók lámpás védelme (nehezen belátható kanyarulatban)   

további bruttó 463 460 Ft-os keretösszeg biztosítását vállalja az Önkormányzat 2011. 

évi költségvetésének terhére, így a közbeszerzési eljárás akkor lesz eredményes, ha a 

legalacsonyabb összegű ajánlatok érvényesek. 

2. felkéri a Polgármestert az érintettek tájékoztatására és a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

2.  Sürgősségi  indítvány a Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Szakmai 

Kollégiumának pályázati felhívásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy a Városháza épületének megújítására lenne 

lehetőség a pályázat segítségével. Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 2517   Száma: 11.01.20/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 15:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. indul a Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiumának 

pályázati felhívásán, az 1/A. témakörben: Műemlék épületek és építmények 

állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint 
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műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának 

támogatására; 

2. pályázatot nyújt be a „Városháza homlokzatának felújítása” tárgyban; 

3. biztosítja a pályázathoz szükséges önrész mértékét, a pályázat vonatkozásában 

maximum 13.000.000 Ft-ot a 2011. évi költségvetés terhére; 

4. felhatalmazza a Polgármestert a pályázatok benyújtására, aláírására, a pályázathoz 

szükséges nyilatkozatok megtételére és a szükséges nevezési díj utalására. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3.  Előterjesztés Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 

Társulási Megállapodásának módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést és ismerteti a bizottságok 

javaslatait: 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság azt javasolja, hogy a módosítást ebben a formában ne fogadja el 

a testület és felkéri a Polgármestert, hogy tárgyaljon a társulással, Doroggal és a másik hat 

érintett településsel, hogy a rekultivációban részt tudjanak venni, a szemétszállítás viszont 

Szentendrén maradjon.  

A Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság szintén 

azt javasolja, hogy a testület a módosítást ne fogadja el. Egyetértenek abban, hogy a testület 

kérje fel a Jogi és Ügyrendi Bizottságot, hogy vizsgálja meg annak jogi lehetőségét, hogy 

hogyan lehet a Duna- Vértes Köze Regionális Hulladék-gazdálkodási Társulásból kilépni, 

valamint a Polgármesteri Hivatalt, hogy a VSZ Zrt. közreműködésével vizsgálja meg, hogy 

„0” %-os emissziós kibocsátással hogyan lehet egy korszerű hulladék hasznosítási rendszert 

kiépíteni Szentendrén. 

Megadja a szót.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: ismerteti, hogy a bizottság 

nem javasolja a módosítás elfogadását, de a testület kérje fel a Polgármestert, hogy folytasson 

tárgyalásokat a társulással, Doroggal és a másik hat érintett településsel, hogy a 

rekultivációban részt tudjanak venni, a szemétszállítás viszont Szentendrén maradjon.  

 

Kun Csaba képviselő, Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 

elnöke: bizottságuk is a felülvizsgálatot javasolja, tekintettel arra, hogy számos előnytelen 

oldala van a szerződésnek. Véleménye szerint ennél sokkal kedvezőbb feltételekkel lehetne – 

akár Budapest közeli lerakókba is – elhelyezni a hulladékot. A jelenlegi szerződés szerint 

Ajkára szállítják a szemetet, tetemes szállítási költséggel, ráadásul a lerakási díj is sokkal 

magasabb, mint a főváros közelében lévő lerakókban. A Jogi és Ügyrendi Bizottságot kérték, 

hogy vizsgálja meg a módosított szerződést a KEOP-pályázat beadása előtt. A Duna-Vártes 

most készíti a pályázatot, hogy a települések pályázzanak a meglévő hulladéklerakók 

rekultivációjára, illetve az eszközállományok fejlesztésére. Véleménye, hogy a közös 

díjpolitika is hátrányosan érintheti az Önkormányzatot és a rekultivációra önállóan is 

pályázhatna a város. A VSz Zrt-vel szerződésben lévő másik két települést – Pilisszentlászlót 

és Pomázt – fel kell kérni, hogy ők is vizsgálják felül a korábbi döntésüket.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Jegyző Asszonyt, hogy fogalmazza meg a bizottsági 

javaslatokat.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felolvassa a módosított határozati javaslatot:  

1. a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításával és jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 

nem fogadja el.  

2. felkéri a Polgármestert, hogy kezdje meg a tárgyalásokat a Társulással, Doroggal, 

valamint az érintett másik 6 településsel, a rekultivációban való részvétel érdekében 

úgy, hogy a szemétszállítás Szentendrén maradjon; 

3. felkéri a Jogi és Ügyrendi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a társulásból való kilépés 

jogi lehetőségét; 

4. felkéri a Jegyzőt, hogy a VSz Zrt közreműködésével vizsgálja meg, hogy 0 %-os 

emissziós kibocsátással hogyan lehet egy korszerű hulladékhasznosítási rendszert 

kiépíteni Szentendrén. 

 

Kun Csaba képviselő: a hulladékszállítás akkor is Szentendrén marad, ha a Duna-Vértesben 

maradnak, tehát felesleges az ezzel kapcsolatos kitétel. A gondot az jelenti, hogy a Duna-

Vértes által preferált távoli hulladéklerakóba kell szállítani.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Polgármester úrnak lehetősége van arra, hogy a 

bizottsági javaslat bármely részét befogadja, és ha az így megfogalmazott határozati javaslat 

nem kapja meg a többséget, akkor kell a bizottsági javaslatról dönteni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a bizottsági javaslat első részét befogadja a javasolt kitételt – 

mely szerint a hulladékszállítás Szentendrén maradjon – pedig kéri törölni. Ezzel a 

módosítással szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2518   Száma: 11.01.20/3/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 15:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2011. (I. 20.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítását és jelen határozat melléklete szerinti tartalommal nem 

fogadja el.  

2. felkéri a Polgármestert, hogy kezdje meg a tárgyalásokat a Társulással, Doroggal, 

valamint az érintett másik 6 településsel, hogy a rekultivációban az Önkormányzat 

részt tudjon venni; 

3. felkéri a Jogi és Ügyrendi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a társulásból való kilépés 

jogi lehetőségét; 

4. felkéri a Jegyzőt, hogy a VSz Zrt közreműködésével vizsgálja meg, hogy 0 %-os 

emissziós kibocsátással hogyan lehet egy korszerű hulladékhasznosítási rendszert 

kiépíteni Szentendrén. 

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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4.  Előterjesztés a VSz Zrt. likviditási helyzetéről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

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

vezérigazgatója.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: köszönti Vezérigazgató Urat. Elmondja, hogy Vezérigazgató 

úr az elmúlt időszakban elemezte a VSz Zrt. helyzetét, amelyben megfogalmazta 

észrevételeit. Ez alapján tőkeemelést javasol, hogy a cég a továbbiakban is működni tudjon. 

Javasolja, hogy a cégadatokat érintő kérdések tárgyalásakor zárt ülésen tanácskozzanak. 

Megadja a szót Vezérigazgató úrnak. 

 

Somogyi Zsolt vezérigazgató (VSz Zrt.): miután üzleti kérdésekről tárgyalnak, véleménye 

szerint zárt ülés elrendelése szükséges.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: ügyrendben zárt ülés elrendelését javasolja.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2519   Száma: 11.01.20/4/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 15:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 



 19 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB 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 - 

 

 

 

15.51 órától a Képviselő-testület zárt ülésen tanácskozik, melyről külön jegyzőkönyv készül.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 17.05 órakor a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők 

száma 15 fő.  

 

 

5.  Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló, többször módosított 8/2004.  (III.1.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

javaslatát:  

„- az előterjesztéshez csatolt hulladékszállítási díjkalkulációban megfogalmazottak alapján az 

I. költségcsoporthoz kapcsolódó emelés mértéke 12,12 %-ban kerüljön meghatározásra; 

- a rendelet-tervezet „A hulladékudvarban történő lomok átvétele  8. számú 

mellékletében –  a beszállított lomok átvétele térítésmentesen történjen és így kerüljön 

megfogalmazásra.” 

Ismerteti a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát: „a zöldhulladék kivételével a 

hulladékfajták térítésmentes lerakását ideiglenes jelleggel felfüggeszti.” 

Kérdezi, hogy a bizottságok által javasolt módosítások befogadhatóak-e? 

 

Kondacs Krisztián városi főkertész: befogadhatóak. Megjegyzi, hogy a 12,12 %-os 

emelésnél figyelembe kell venni azt, hogy részletes költségelemzést kell biztosítani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, hogy a 9,15 %-os emelés helyett 12,12 %-os emelés 

lenne?   

 

Kondacs Krisztián városi főkertész: a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

javaslata szerint igen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Vezérigazgató Urat, hogy a javasolt emelést indokolja 

meg, illetve hogy miért szüntetnék meg a térítésmentes hulladék lerakást.   

 

Somogyi Zsolt vezérigazgató (VSz Zrt.): elmondja, hogy a divízió körülbelül 10 MFt-os 

veszteséggel zárta az évet. Egy ilyen jellegű feladatnak évi 50-60 MFt-os eredményt kell 

elérnie ahhoz, hogy az éves beruházási terveit teljesíteni tudja. A javasolt emelés az 
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inflációval, a fuvarköltségek és egyéb díjak növekedésével tartja a lépést, részben már a 

tavalyi év veszteségét kompenzálja, illetve a beruházások mintegy 30 %-át teremti meg. A 

beruházások további összegét a szerződéses mennyiségek növeléséből kell elérniük.  

 

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

elfogadva azt, hogy ipari méreteket öltött a sitt-lerakás – egy kompromisszumos 

megoldásként javasolta, hogy a zöldhulladék kivételével ideiglenesen függesszék fel az egyéb 

hulladék ingyenes átvételét.  

 

dr. Filó András képviselő: információja szerint Pomázon 1,95 Ft/kg (vagy /liter) a fajlagos 

szemétszállítási díj, ez Szentendrén 3,25 Ft, tehát ez mintegy 50 %-os többletköltség. A 

bizottsági ülésen erre a felvetésére Vezérigazgató úr válaszában elmondta, hogy ez azért van, 

mert Szentendrén szelektív hulladékgyűjtés és lomtalanítás is van. Véleménye szerint ha ez 

ekkora költséget jelent, akkor ezeket meg kell szüntetni. Nem fogadja el, hogy a 

szentendreiek fizessék meg a pomáziaknak az olcsóbb szemét szállítását. Jelzi, hogy aki a 

lomtalanítást igénybe veszi, az fizesse ki azt. A szelektív gyűjtést pedig – ismerjék el – hogy 

Szentendrén megbukott. Végezetül elmondja, lehet hogy ezzel szeretnék megmenteni a VSz 

Zrt hulladékszállítási divízióját, de ő nem támogatja a hulladékszállítás ilyen mértékű 

emelését.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: összefoglalva az elmondottakat kérdezi, hogy a javaslat az 

volt, hogy a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság és a 

Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság vizsgálja meg a szelektív hulladékgyűjtés 

fenntartását és a lomtalanítás szükségességét?  

 

 

dr. Filó András képviselő mikrofonon kívül igennel válaszol.  

 

 

Magyar Judit képviselő: nem ért egyet az elhangzottakkal, mert szerinte nagyon jól működik 

a szelektív hulladékszállítás, főleg ott, ahol háztól szállítják el a szemetet, ezzel kiküszöbölve 

a hulladékszigetek körül kialakult kaotikus állapotokat. Véleménye szerint a környezettudatos 

életmódhoz ez is hozzátartozik. Megért minden gazdasági indokot, de a hulladékszállítási díj 

emelését nem támogatja, mert a lakosság a mai világban nem terhelhető még ezzel is.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési és idegenforgalmi tanácsnok: felhívja a 

figyelmet, hogy a Képviselő-testület három évvel ezelőtt elfogadott egy 0 

hulladékprogrammal kapcsolatos előterjesztést, ezzel teljesen ellentétes lenne a szelektív 

hulladékgyűjtés megszüntetése. Az akkor elfogadott program egyértelmű utalásokat tesz arra, 

hogy a hulladékdíj az egyetlen olyan közműdíj, amelynek a csökkentésére a lakosságnak 

közvetlen ráhatása van. A hulladék lerakására több alternatív módszert biztosítanak a lakosság 

részére – komposztálóláda biztosítása, szelektív hulladékgyűjtés, illetve az elektronikus 

hulladék elhelyezése a hulladékudvarban – így biztosítva a lakosság részére, hogy csökkentse 

a hulladékmennyiséget. A díjemeléssel pontosan azt  szeretnék elérni, hogy minél kevesebb 

olyan árucikket vásároljanak illetve termeljenek, amely hagyományos kommunális 

hulladékként kezelendő. Minden eszközzel harcolni fog a szelektív hulladékgyűjtés és az 

alternatív hulladékgyűjtés fennmaradásáért. Az elmondottak értelmében a hulladékdíj 

emelését támogatja.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: maximálisan egyetért az elhangzottakkal. Néhány szóban 

beszámol a III. Klímacsúcs Találkozóról, amelyen részt vett és nyitóbeszédet mondott.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: felhívja a szelektív hulladékgyűjtés szükségességére a figyelmet. 

Véleménye szerint a díjemelés kapcsán nem a szolgáltatás színvonalának csökkentése a 

megoldás, hanem meg kell vizsgálni, hogy a szolgáltatás valóban annyiba kerül-e. A VSz Zrt 

helyzetét nem a szelektív hulladékgyűjtés megszüntetésével kell megoldani, hiszen az nagyon 

jól működik. Felhívja a figyelmet arra, is, hogy a hulladék nyersanyagként is funkcionál.  

 

Kun Csaba képviselő: szintén nem támogatja a szelektív hulladékgyűjtés megszüntetését. 

Elmondja, hogy a VSz Zrt járműparkja elöregedett, ki kell cserélni korszerű járművekre, hogy 

a későbbiekben ezzel tudják esetleg csökkenteni a szemétszállítási díjakat. Javasolja a háztól 

történő szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztését – a lakótelepek kivételével – az egész városra, 

így kiküszöbölhetik a hulladékszigetek körül kialakult tarthatatlan állapotokat. 

 

Dicső Zoltán képviselő: elmondja, hogy Pannónia-telepen nagyon jól működik a háztól 

történő szelektív hulladékszállítás. A városban a gondot a hulladék-szigeteknél elhelyezett 

illegális hulladék jelenti.  

 

dr. Filó András képviselő: véleménye szerint, ha ilyen összeggel magasabb a szentendreiek 

hulladékszállítási díja, akkor valami probléma van. Kérdezi, hogy készült-e kimutatás a 

hulladékszigetek fenntartásáról, ürítéséről, illetve mennyibe kerül a lomtalanítás. Érzése 

szerint a pomázi szemétszállítás megtartása érdekében vállalt a VSz Zrt ennyire alá, hogy 

majd a szentendreiek ki fogják fizetni a különbözetet. Ehhez viszont nem asszisztál.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, hogy ha van ilyen kimutatás, akkor azt biztosítsák a 

Felügyelő Bizottság tagjai részére. 

 

Kiss Károly képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a hulladékudvar fenntartása egy nagy 

költség a VSz Zrt-nek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a 12,12 %-os emelést befogadja, mely 

összegszerűen 4.670 Ft/m³. Kéri Jegyző Asszonyt, hogy a módosításokat fogalmazza meg.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a határozati javaslat 2. pontjának utolsó mondata: „A 

Városi Szolgáltató Zrt. által kialakított hulladékudvarban térítés ellenében átveszi a 

beszállított sittet és a zöldhulladék térítésmentes átvétele továbbra is fennmarad.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a módosítást.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: „…. felkéri a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Idegenforgalmi, valamint a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottságot, hogy vizsgálja 

meg a szelektív hulladékgyűjtés fenntartásának indokoltságát és a lomtalanítás rendszerének 

megszüntetését és ezek pénzügyi hatásait. Erről a 2011. márciusi testületi ülésen tájékoztassa 

a Képviselő-testületet.” 

 

Kun Csaba képviselő: ezt nem tudja megszavazni. Véleménye szerint a szakbizottság 

vizsgálja meg azt, hogy a hulladékdíjon belül milyen arányt képvisel – a házi komposztáláson,  

a házi szelektív hulladékgyűjtésen keresztül, a hulladékudvar, a lomtalanítás, a zöldhulladék 

elszállításig – az összes egyéb költség, ami rárakódik…. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: közbeszólásában jelzi, hogy Vezérigazgató úr tudja hogy mit 

kell megvizsgálni.  

 

Kun Csaba képviselő: véleménye szerint az elmondottakról készüljön egy kimutatás.  

 

Kiss Károly képviselő: egyetért  a javaslattal.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Jegyző Asszonyt, hogy az elmondottak szerint írja át a 

javaslatot.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: „--- felkéri a VSz Zrt. Vezérigazgatóját, hogy készítsen 

tájékoztatót a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság soron 

következő ülésére, hogy a hulladék díjon belül milyen arányt képviselnek a lakossági 

hulladékszállításon felül az egyéb költségtételek, mint például a hulladékudvar működtetése, 

szelektív hulladékgyűjtés, lomtalanítás, stb.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, szavazzanak az elhangzott javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2526   Száma: 11.01.20/5/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 17:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 86.67 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 13.33 13.33 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 
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Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

 

 

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

Megjegyzi azonban, hogy a bizottságok saját hatáskörben – testületi döntés nélkül – 

vizsgálhatják a VSz Zrt. működését.  

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a befogadott módosításokkal.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2527   Száma: 11.01.20/5/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 17:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 80.00 80.00 

Nem 3 20.00 20.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly 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 Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

 

 

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

8/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló, többször módosított 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet 4. számú mellékletének 

megfelelően a települési szilárd hulladék kezelési díját a Közszolgáltatási 

szerződésben 4.165 Ft/lm3-ról 4.670 Ft/lm3-re módosítja.  

2. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló, többször módosított 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet alapján kötött 

Közszolgáltatási szerződés 8. számú mellékletét az alábbiakra módosítja: A Városi 

Szolgáltató Zrt. által kialakított hulladékudvarban térítés ellenében átveszi a 

beszállított sittet, a zöldhulladék térítésmentes átvétele továbbra is fennmarad. 

 

Felelős:  Polgármester, VSz Zrt Vezérigazgatója 

Határidő:  azonnal 

                     

3. felkéri a VSz Zrt. Vezérigazgatóját, hogy készítsen tájékoztatót a Városüzemeltetési, 

Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság soron következő ülésére, hogy a 

hulladék díjon belül milyen arányt képviselnek a lakossági hulladékszállításon felül az 

egyéb költségtételek, mint például a hulladékudvar működtetése, szelektív 

hulladékgyűjtés, lomtalanítás, stb. 

 

Felelős:  VSz Zrt Vezérigazgatója, VKIB Elnöke 

Határidő:  Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 2011. 

februári ülése 

 

 

 

6.  Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt-ről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy az első határozati javaslat az Alapító Okirat 

módosításáról szól. Ezzel kapcsolatban két kérdése van Jogtanácsos úrhoz:  

- cégjegyzési joga csak a Vezérigazgatónak van, vagy van helyettesítésre másnak is; 

- ha úgy alakul, hogy projekt menedzsmentet el kell látnia másnak is, akkor a 

tevékenységi körök megfelelnek-e ennek?  

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos: válaszában elmondja, hogy a februári ülésre kerül a testület elé, 

hogy írásos cégjegyzésre még ki lesz jogosult a Vezérigazgatón kívül. Addig még a 

tevékenységi köröket is átvizsgálják.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti a bizottságok javaslatait, amely szerint az FB tagok 

díjazását 0 Ft-ra javasolják. A Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi 

Bizottság kérte, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke vizsgálja meg az Alapító Okiratot 

és az azzal kapcsolatos javaslatait tegye meg. Kérdezi, hogy ez megtörtént-e? 
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dr. Dukai Miklós képviselő, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:  áttekintette az anyagot és 

megállapította, hogy a kért módosítások átvezetésre kerültek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a nem veszélyes hulladékok begyűjtésére vonatkozó hatósági 

engedély érvényességi ideje 2009. december 31. dátummal szerepel az Alapító Okiratban. A 

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság kérése ennek tisztázása 

volt. Erről kérdezi Vezérigazgató Urat.  

 

Somogyi Zsolt vezérigazgató (VSz Zrt.): nem hallotta a kérdést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megismétli.  

 

Somogyi Zsolt vezérigazgató (VSz Zrt.): úgy állapodtak meg, hogy ez törlésre kerül, mert ez 

egy folyamatosan megújuló szerződés.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot, kéri annak átvezetését.  

 

Kun Csaba képviselő, Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 

elnöke: megállapítja, hogy kihúzásra került a szóban forgó dátum, de nem érti, hogy miért 

maradt a szövegben, hogy „ezen hatósági engedélyek az alábbiak:” és utána kihúzva az összes 

engedély. Kéri ezen szövegrész törlését is. Javasolja továbbá, hogy az alapító döntési 

hatáskörébe tartozóknál a „döntés éves szinten 500 EFt értéket meghaladó támogatásokról”, 

szövegrészből az összeg kerüljön törlésre, mert a cég jelenlegi helyzetében ne adjon senkinek 

támogatást, illetve ha mégis, akkor arról a testület – mint tulajdonos – döntsön.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Jogtanácsos Urat, válaszoljon az első felvetésre. A 

második észrevételt befogadja, kéri kihúzni a támogatásra vonatkozó mondatot.  

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos: válaszában elmondja, hogy az engedélyek folyamatos 

változásban vannak, tehát a kifogásolt szövegrész is törölhető.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot, kéri a szövegrész törlését.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdése, hogy az 500 EFt-os limit eltörlésével úgy gondolják, hogy 

ettől menekül meg a cég? Szerinte egy felelősen gondolkodó cégvezető nem fogja 500 EFt-

onként csődbe vinni a céget. Nem ért egyet a limit eltörlésével, kisstílűnek tartja azt. Több 

bizalmat javasol Vezérigazgató Úrnak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ha ezt a kitételt törlik, akkor bármekkora összegről dönthet a 

saját hatáskörében.  

 

Kun Csaba képviselő: javaslata az volt, hogy az 500 EFt-os összeg kerüljön törlésre, és 

mindennemű támogatásról a testület döntsön – mint tulajdonos. Vállalja a kisstílűséget, de 

véleménye szerint ebben a pénzügyi helyzetben nem lehet most támogatást nyújtani, de ha 

mégis nyújtani kívánnak a VSz Zrt-n keresztül, akkor arról a tulajdonos döntsön.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot, de amennyiben Fülöp Zsolt képviselő 

úr kéri, akkor szavaztatni fog a róla.  
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Mikrofonon kívül Fülöp Zsolt képviselő úr jelzi, hogy nem kér szavazást az általa 

elmondottakról. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, hogy az FB-tagokat tájékoztatták a díjazással 

kapcsolatos változásról?  

 

Somogyi Zsolt vezérigazgató (VSz Zrt.): e-mail-ben értesítette az FB-tagokat a javaslatról.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az FB-tagok díjazására, a bizottságok által javasolt 0 Ft-ot 

befogadja.  

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja egyben a két határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2528   Száma: 11.01.20/6/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 17:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. elfogadja a Városi Szolgáltató Zrt. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal, miszerint csak a 

Vezérigazgató rendelkezik cégjegyzési joggal;  

2. felkéri az ügyvezetőt a módosított alapító okirat cégbírósághoz történő benyújtására. 

 

Határidő:  

1. pont: azonnal 

2. pont: 2011. február 19. 

Felelős:  

1. pont: Polgármester 

2. pont: Városi Szolgáltató Zrt. Vezérigazgatója 

 

 

Az Alapító Okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Városi Szolgáltató Zrt. 

Vezérigazgatójának javaslatát és a cég rossz pénzügyi helyzetére tekintettel a Felügyelő 

Bizottság tagjainak díjazását 2011. február 1-től havi 0,- Ft, azaz nulla forint összegben 

határozza meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni Vezérigazgató úr jelenlétét.  

 

 

Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési tanácsnok: ügyrendi javaslatába kéri szóbeli 

tájékoztatásként napirendre venni az alapdíjjal kapcsolatos kérdést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy az alapdíj kérdése, a 

vezérigazgató hatáskörébe tartozik, javaslata alapján, a hatóságok véleményével együtt kerül 

a testület elé.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési tanácsnok: ügyrendi javaslatában jelzi, hogy 

tájékoztatóként szeretné napirendre venni.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: amennyiben döntést és határozatot nem igényel, akkor  

értelemszerűen az SZMSZ azon rendelkezését, miszerint előzetes Jogi és Ügyrendi Bizottsági 
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vélemény szükséges a megszavazandó határozatról, jelen esetben nem kell alkalmazni, tehát 

ha mindenki által közismert, és a város életére fontos hatású tájékoztatóról van szó, a testület 

megszavazhatja annak napirendre vételét.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: ügyrendben 3 perc szünetet 

kér.   

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2529   Száma: 11.01.20/6/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 17:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

 

 

17.39 órától 17.49 óráig a Képviselő-testület szünetet tart.  
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Kiss Károly és dr. Pázmány Annamária képviselők távoznak az ülésteremből, jelenlévő 

képviselők száma 13 fő.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szünet után megnyitja az ülést, megállapítja, hogy a testület 

13 fővel határozatképes. Távol vannak: Kiss Károly és dr. Pázmány Annamária képviselők.  

Megadja a szót a VSz Zrt Vezérigazgatójának.  

 

Somogyi Zsolt vezérigazgató (VSz Zrt.): elmondja, hogy a megbeszélés során az a 

kompromisszum született, hogy a következő héten rendkívüli ülés keretében tájékoztatást ad 

az alapdíjjal kapcsolatban és egyben ígéretet tesz arra, hogy az érdeklődőknek még ma este e-

mailben elküldi az anyag már kész részét.  

 

 

Vezérigazgató Úr belekezd a tájékoztatásba, de Polgármester Úr felhívja a figyelmét, hogy a 

téma nem került napirendre vételre.  

 

Mikrofonon kívül Hidegkuti Gergely képviselő úr visszavonja ügyrendi javaslatát.  

 

 

 

7.  Előterjesztésa Sportcélú Kft-ről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Dombay Zsolt úr, a Sportcélú 

Kft. ügyvezetője. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy az előterjesztés arról szól, hogy az ügyvezető 

munkaszerződés keretében kerül foglalkoztatásra. Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2530   Száma: 11.01.20/7/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 17:52  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 
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Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 415/2010. (XI.22.) Kt. sz. határozatát 

oly módon pontosítja, hogy Dombay Zsolt, a Szentendrei Sportcélú Kft. ügyvezetője a 

továbbiakban munkaszerződés keretében kerül foglalkoztatásra, határozatlan időre, 90 nap 

próbaidővel, a mindenkori minimálbérnek megfelelő bérezéssel, mint ügyvezető, a jelenlegi 

megbízásos jogviszony helyett. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni Ügyvezető Úr megjelenését, és további jó 

munkát kíván.  

 

 

8.  Előterjesztés-kiegészítés Szentendre TDM Nonprofit Kft. tárgyában.  

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Panyi Zsolt ügyvezető úr.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: kiegészítésként elmondja, hogy Ügyvezető úr kérte, a Dumtsa 

J. u.22. sz. alatt megújult Tourinform irodában üzemeltethessék a kávézót, valamint a HÉV 

állomás aluljárójánál lévő reklám felületetet értékesíthessék, illetve saját hirdetési céljára 

használhassák. A határozati javaslatokban szereplő számokat ismerteti. 

Megadja a szót Ügyvezető Úrnak.  

 

Panyi Zsolt ügyvezető (TDM Nonprofit Kft.): pontosítani szeretné az elmúlt évi maradvány 

(2,5 MFt) sorsát. Ezt az összeget azért kapták volna, hogy a Kulturális Kht-tól átvéve 

Tourinform Irodát, az ott dolgozók bérét abból fedezzék. A béreket azonban a marketing 

tevékenységre kapott 6,5 MFt-ból fizették ki, így maradt meg a 2,5 MFt. A múlt évről vannak 

folyó munkák, amelyek áthúzódnak erre az évre – nagyságrendileg kb. 2 MFt. Ha a 2,5 MFt 

nem érkezik meg számukra – az idei évre pedig 3 MFt-ot számolnak – akkor a pénzük nagyon 

hamar elfogy. Ebben az esetben februárban már csak kb. 1,5 MFt-ból gazdálkodhatnak a 

pályázat elnyeréséig, azaz optimális esetben is 2011. közepéig.   

 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő visszatér az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 14 

fő.  

 

 

Magyar Judit képviselő, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: az ügyre való tekintettel 

fontosnak tartja – ha már elkötelezte a testület magát – úgy valósuljon meg, ahogy kell. 

Ügyvezető Úrtól kérdezi, ha most a testület megadja a 3 MFt-ot, de elveszi a 2,5  MFt-ot 

akkor nincsenek előbbre – a pályázati anyag elbírálásáig –addig a marketing tervüket nem 

tudják elkészíteni? Javasolja, hogy a 2,5 MFt-os pénzmaradványt ne vonják el.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési tanácsnok: megköszöni a Hivatalnak a gyors 

adatszolgáltatást, amelyet a kérdés elbírálásához kértek. Ez alapján látható, hogy 250 MFt-os 

bevétele volt a városnak olyan összegekből, amelyek a turizmushoz kapcsolhatóak. Kéri, 

hogy az ilyen jellegű adatokat negyedévente vizsgálják meg, hogy látható legyen a bevételek 

változása.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: bizottsági szinten javasolja a kérdés vizsgálatát. Kéri 

Aljegyző Urat, hogy Tanácsnok Úr javaslatát fogalmazza meg.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: a Közgazdasági és Vagyon 

Iroda Vezetőjétől kérdezi, hogy a határozati javaslat 5. pontjában szereplő összeget nem azért 

kell visszavonni, mert más címen lett a Kft. részére átutalva? 

 

Puhl Márta irodavezető: az csak a költségvetési szervekre vonatkozik. Tekintettel arra, hogy 

a TDM gazdasági társaság, nem kell vizsgálni, hogy miből van maradványa.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a 250 MFt-os idegenforgalmi bevétellel kapcsolatban felhívja a 

figyelmet, hogy ez hozzávetőleges szám, hiszen az anyagban szerepel, hogy Szentendrén a 

nem lakás céljára szolgáló helyiségbérletekből 140 MFt folyik be. A belvárosi adóban pedig 

nagyobb részt a bankok teszik ki a nagyobb összeget.  Tájékoztató adatként kezeljék az 

adatokat, illetve javasolja a korrekciójukat.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a javasolt szakbizottságok megvizsgálják az adatokat. 

Megadja a szót Aljegyző Úrnak. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: bediktálja a határozati javaslat új 5. pontját: „…felkéri a 

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságot és a Költségvetési és 

Vagyongazdálkodási Bizottságot, hogy negyedévente kísérje figyelemmel a város turizmusból 

származó bevételeinek alakulását.” 

 

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

határozati javaslatokat. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2531   Száma: 11.01.20/8/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 18:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB 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 - 

Kiss Károly Távol - 

 

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

12/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 

A.  
 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Magyar Turizmus Zrt., 

a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. és a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit 

Kft. közötti névhasználati szerződés-módosítást a határozat melléklete szerinti tartalommal és 

hozzájárul annak aláírásához. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Polgármester, Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetője, 

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. Ügyvezetője 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

B.  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. támogatja, hogy a Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. induljon a Helyi és 

térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése c. 

konstrukciójú,  KMOP-3.1.2/C-11 kódszámú pályázati felhíváson, 

2. dönt arról, hogy a TDM pályázat megvalósításának és fenntartásának ideje alatt (azaz 

2011. évben plusz az ezt követő 5 éves időszakban) évi bruttó 11.703.900,- Ft-tal 

hozzájárul a TDM Szervezet működéséhez, 

3. biztosítja a TDM szervezetben dolgozók munkabérét és annak járulékait bruttó 

7.500.000,- Ft erejéig a 2011. évi költségvetés terhére, 

4. biztosít a TDM szervezet számára 3.000.000,- Ft-ot a marketing tevékenységhez, a 

2011. évi költségvetés terhére, 

5. felkéri a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságot és a 

Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottságot, hogy negyedévente kisérje 

figyelemmel a város turizmusból származó bevételeinek alakulását. 

6. lehetőséget biztosít a Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft.-nek arra, hogy majd 

a Dumtsa J. u.22. sz. alatt, a megújult TOURINFORM irodában üzemeltesse a kávézót 

és arra, hogy a HÉV állomás aluljárójánál lévő reklám felületetet értékesíthesse, ill. 

saját hirdetési céljára használhassa, 

7. elfogadja az előterjesztés kiegészítés mellékletét képező Középtávú Együttműködési 

Megállapodást, és a megállapodás szerint a Tourinform iroda használatát biztosító 

saját tulajdonú helyiséget (jelenleg: Bercsényi u. 4. sz., a későbbiekben: Dumtsa J. u. 

22. sz. alatti helyiség) a TDM Szervezet számára térítésmentesen biztosítja azzal, hogy 

a Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. fizeti a közüzemi díjakat, 

8. felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges jognyilatkozatokat írja alá és az utalásról 

intézkedjen.  

 

Felelős:  1. pont Szentendre És Térsége TDM Nonprofit TDM Kft. 

                2-5., 7-8. pont Polgármester 

                6. pont Polgármester és Szentendre És Térsége TDM Nonprofit TDM Kft. 

Határidő: folyamatos 
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Középtávú Együttműködési Megállapodás 

 

 

Amely létrejött egyrészről 

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3., képvielője: dr. Dietz 

Ferenc Polgármester) – a továbbiakban: Önkormányzat, 

 

és másrészről 

Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. (2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22., 

képviselője Panyi Zsolt ügyvezető) – a továbbiakban TDM Szervezet (együtt: Felek) 

 

között, az alulírott helyen és időpontban, a következő feltételekkel: 

 

 

1. A megállapodás azzal a céllal jött létre az Önkormányzat és a TDM Szervezet között, hogy 

a párhuzamos struktúrákat megszüntesse, továbbá meghatározza az Önkormányzat által 

átadott felelősségi köröket, valamint a két szervezet közötti együttműködés területeit. 

 

2. A Felek megállapodnak abban, hogy a város egyes, az alábbiakban megnevezett turisztikai 

feladatait 2011. február 1-től a TDM Szervezet látja el.  

2.1 Helyi Tourninform iroda szakmai irányítása és koordinálása, melynek működési és 

fenntartási jogosítványát határozatlan időre, de minimum a fenntartási idő végéig 

Szentendre Város Önkormányzata Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 307/2010. (IX.09.) Kt. sz. határozatában 2010. október 1-i határidővel 

átadott a TDM Szervezett számára. 

2.2 Desztinációs szintű települési és térségi turizmus feladatok ellátása, úgy mint: 

o Turisztikai információs kiadványok készítése 

o Turisztikai honlap üzemeltetése 

o Szentendre Város hivatalos képviselete a szakmai kiállításokon, 

rendezvényeken és különböző fórumokon, konferenciákon 

o Desztinációs szintű idegenforgalmi tájékoztatási rendszer kiépítése és 

karbantartása 

o Turizmust érintő minden egyéb marketing kommunikációs munka kivitelezése 

és végrehajtása 

o Desztinációs szintű rendezvény- és programszervezési feladatokban való 

részvétel (az önkormányzat marketingtervével összhangban lévő éves 

marketing, illetve munkaterv szerint). 

3. A célok megvalósítása érdekében az Önkormányzat vállalja, hogy 

 

3.1 www.szentendre.hu honlapjáról átklikkelési lehetőséget biztosít a TDM Szervezet 

www.iranyszentendre.hu honlapjára. Az Önkormányzat a saját tulajdonát képező, 

http://www.balatonfured.com/
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jelenleg a Bercsényi u. 4. sz., a későbbiekben a Dumtsa Jenő u. 22. szám alatt 

Üzemelő Tourinform iroda használatát a TDM Szervezet számára térítésmentesen 

biztosítja azzal, hogy a Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. fizeti a közüzemi 

díjakat, 

3.2 Önkormányzata a turizmust érintő döntései előterjesztéseit véleményezésre 

megküldi a TDM Szervezet számára, illetve döntései meghozatalánál figyelembe veszi 

a TDM Szervezet javaslatait-ajánlásait. 

 

4. A TDM Szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy 

4.1 Az átadott Tourinform irodát a szerződés fennálllása alatt kizárólag turisztikai 

célokra hasznosítja, és az iroda használati jogát 3. fél részére kizárólag az 

Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján engedi át. Valamint viseli a 

helyiségekés a leltár alapján használatra átvett eszközök állagmegóvásának és 

karbantartásának terheit. 

4.2 TDM Szervezet minden év elején éves marketing, illetve munkatervet készít, 

amelyet a költségvetési koncepció elfogadása előtt (tárgyév április 30-ig) a Képviselő-

testület elé terjeszt. 

4.3 Ezzel párhuzamosan TDM Szervezet évente (tárgyév március 1-ig) összefoglaló 

szakmai és pénzügyi beszámolót terjeszt a Képviselő-testület elé. 

4.4 Biztosítja 2 fő turisztikai szakember alkalmazását Szentendre város turisztikai és 

turisztikai marketing feladatainak ellátására. 

4.5  Munkáját minden esetben az Önkormányzattal együttműködve végzi. 

 

5. A feladatok átvételének fejében Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a TDM 

pályázat megvalósításának és fenntartásának ideje alatt (azaz 2011. évben plusz az ezt követő 

5 éves időszakban) minimum évi … forinttal hozzájárul  TDM Szervezet működéséhez a 

.......sz. határozat alapján. A TDM Szervezet köteles az Önkormányzattól kapott támogatási 

összeget a szerződés fennállása alatt az alapszabályban meghatározott célhoz kötött, fent 

meghatározott konkrét feladatokra fordítani. 

 

6. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodás határozatlan időre szól. 

 

7. A Megállapodás teljesítése során Felek kötelesek együttműködni, ennek keretében 

tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő, jelen szerződésre 

kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről. 

 

8. Felek a Megállapodás teljesítése során tudomásukra jutott, a Felek érdekkörébe tartózó 

információkat kötelesek bizalmasan kezelni, kivéve a nyilvános adatokat. 
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9. Felek a Megállapodás értelmezésével kapcsolatban, vagy a Megállapodás teljesítése során 

keletkező véleménykülönbségek fennállta esetén a vitákat elsősorban tárgyalások, kölcsönös 

egyeztetések útján rendezik, ennek eredménytelensége esetén az Önkormányzat székhelye 

szerinti bíróság illetékességét kötik ki.  

 

10. Jelen Megállapodásban nem szabályzott kérdésekben a Ptk. és az egyéb hatályos 

jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

Záradék: Amennyiben a TDM Szervezet megszűnik, vagy működése ellehetetlenül, 

Önkormányzat vállalja a turisztikai információszolgáltatás biztosítását és működtetését. 

 

 

Szentendre, 2011.01. 

 

......................................................... 

Szentendre Önkormányzata részéről 

.......................................................... 

Szentendrei TDM Szervezet részéről 

 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni Ügyvezető Úr jelenlétét és további jó munkát 

kíván.  
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9.  Előterjesztés-kiegészítés a Dunakorzó 18. szám alatti helyiségbérlők bérleti 

szerződéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: Aljegyző úr felé jelezte az üzemeltetési szerződés 

módosítására vonatkozó javaslatát, amelyre nem kapott visszajelzést. Felsorolja ezeket:  

- kéri 5.2. pont utolsó bekezdésének és a 

- 7. pont utolsó bekezdésének törlését; 

- 9. pontban a harmadik személynek történő átengedésének megtiltásával nem ért egyet. 

 

Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési tanácsnok: ügyrendben kéri, hogy az 

üzemeltetési szerződésre vonatkozó módosításokat külön beszéljék meg, ne a testületi ülésen.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: elmondja, hogy a „C” határozati javaslat Képviselő Asszony 

által kértek alapján készült, az előterjesztés mellékleteként kiosztott üzemeltetési szerződés 

csak egy minta.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavaztatni fog a „C” változatról.  

 

Magyar Judit képviselő, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: ismerteti a bizottság 

javaslatát, mely szerint: az előterjesztés I. határozati javaslatát a Bizottság nem támogatja, 

mert nem kaptak adatot. A II. határozati javaslat „A” változatát 2.605 Ft+2010. évi infláció 

mértékével növelten a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja.  

A Bizottság javasolja még az előterjesztés-kiegészítésben foglalt határozati javaslat 

megtárgyalását és elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy márciusban ezt a témakört újból 

tárgyalják meg. 

 

Puhl Márta Közgazdasági és Vagyon Iroda vezetője: a 2010-es beszámoló alapján 

megállapították, hogy vízre és gázra – 14 hónapra vonatkozóan – 1.015 Ft-ot kellene a SZEI-

nek megtéríteni vagy elszámolás keretében jóváírni. Áramra 143 EFt átalány fizettek, ezzel 

kapcsolatosan márciusban még elszámolás várható.  

 

Kun Csaba képviselő, Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 

elnöke: elmondja, hogy a költségátalány megállapításával kapcsolatban nagy probléma van. A 

kiosztott táblázat alapján a tényleges költségek havonta 738 EFt-tal meghaladják a bérlők által 

ténylegesen fizetett átalányt. Egyetért a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

javaslatával, hogy 2011. évre vonatkozóan az előző évi átlagos költségek alapján kerüljön 

kialakításra az új, valós költségátalány, melyet a ténylegesen bérelt m² alapján kell felosztani. 

Nem elfogadható, hogy az épület bérbe adásával vesztesége keletkezzen az 

Önkormányzatnak.  

 

 

Kiss Károly képviselő visszatér az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 15 fő.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Aljegyző úr már tett erre vonatkozóan intézkedéseket.  
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Fekete János képviselő: véleménye szerint az önkormányzati bérlők által fizetett bérleti díjak 

a pénz egyik zsebből a másikba történő átrakása. Azt tartaná elfogadhatónak, ha a városi 

cégek nem fizetnének bérleti díjat. – csak közüzemi díjakat.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az a probléma, hogy nagyon nehezen lehet követni a 

gazdálkodást.  

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés alakul ki. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, hogy a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

ismételten vizsgálja meg a kérdéskört, hogy ez a cégek vonatkozásában hogyan követhető. 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: felhívja a figyelmet, hogy az I. határozati javaslat „A” 

változatában téves dátum van. Szeptembertől novemberig átépítés történt a Fehérházban, tehát 

egyszerre két helyen nem tudnak fűtést fizetni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy ezen már túl vannak, ezért 

született a „C” változat.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: megjegyzi, hogy a bérleti díjakról lehet az 

Önkormányzatnak álláspontja, de a ténylegesen elhasznált fogyasztásokat valakinek ki kell 

fizetni. Ha egyszerre, egyidejűleg több helyen fogyaszt, akkor több helyen kell a rezsit fizetni. 

Az elfogyasztott tételeket a szolgáltatók kiszámlázzák, és azt valakinek ki kell fizetni. Ha a 

szolgáltatás több helyen van, akkor a költségek több helyen fognak megjelenni.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: jelzi, hogy a Fehérházban a fűtés mindenképpen javítást 

igényel, mert a fűtőtestek elzárhatatlanok, és nincs rajtuk szabályozási lehetőség.  

 

Magyar Judit képviselő: egyetértve Fekete János képviselő úr hozzászólásával elmondja, 

hogy  az ÁSZ vizsgálat felhívta a figyelmet arra, hogy ki kell mutatni a támogatási 

összegeket. Ezért határozták meg a saját cégeknél is a bérleti díj mértékét.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nagyon jó, hogy megjelenítik az összeget a költségvetésben, 

hiszen így mindenki tisztában van a támogatás mértékével.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: az ÁSZ nem konkrét pénzmozgással járó előírást adott az 

Önkormányzatnak, hanem csak az összeg költségvetésben való kimutatásáról volt szó.  

 

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

SZEI-vel kapcsolatos határozati javaslat „C” változatát. 

 

 Szavazás eredménye 

 

#: 2532   Száma: 11.01.20/9/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 18:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. Szentendre Város Egészségügyi Intézményei, a Szentendre Város Önkormányzat 

tulajdonában álló, Szentendre, Dunakorzó 18. szám alatti irodaház földszinti helyiségeit, 

összesen 308,6 m2-nyi területet, 2010. november 22-től kezdődően üzemeltetési 

szerződés keretében,  közüzemi díj fizetési kötelezettség mellett használhatja,  

2. az átalakítási munkálatok idején keletkezett költségeket az önkormányzat fizeti,  

3. felkéri a Polgármestert, hogy az üzemeltetési szerződést a fentiek alapján a SZEI-vel 

kösse meg.   

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2011. január 31.     

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a következő a TDM Kft. bérleti díjával kapcsolatos döntés.  
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Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési tanácsnok: kéri, hogy április 1-i határidővel 

vizsgálják felül a Fehérházban a bérleti- és közüzemi díjak rendszerét.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Aljegyző urat, hogy fogalmazza meg a javaslatot.  

 

Magyar Judit képviselő: ügyrendben jelzi, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság konkrét 

számadat hiányában nem tudott dönteni a határozati javaslat „A” változatáról. Nem érti, hogy 

miért a „C” határozati javaslatról döntöttek. Kérdése, hogy ezzel a variációval az átépítés 

költségei elengedésre kerülnek?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: igen.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: „… felkéri a Polgármestert, hogy a Dunakorzó 18. szám alatti 

bérleményben vizsgálja felül a fizetendő díjak rendszerét.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a közüzemi költségekre is ki kell térni.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: „…. vizsgálja felül a fizetendő díjak rendszerét abból a 

szempontból, hogy a fizetendő bérleti díjak mennyire felelnek meg a piaci viszonyoknak, 

illetőleg a bérlők által fizetendő közüzemi díjak mennyiben fedezik a bérlemény fenntartási 

költségeit.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: határidő, április 31.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: kérdezi, hogy az MSZP az iroda bérléséért miért nem fizet 

bérleti díjat? a Jogi és Ügyrendi Bizottság következő ülésére kéri az MSZP bérleti 

szerződését.  

 

Magyar Judit képviselő, (az MSZP listáról bekerült képviselője): válaszol a kérdésre. 

Elmondja, hogy a párttörvény megszületése után az MSZP  a megyében 2  ingatlant kapott 

vissza, amelyből egyik a Szentendrei Pártiroda. Ettől kezdve az MSZP részére ingyenesen 

kell hogy biztosítsa a helyiséget az Önkormányzat úgy, hogy csak a rezsiköltséget kell 

fizetniük.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tudomása szerint a rezsiköltségben tartozás van. 

 

Magyar Judit képviselő: utána fog járni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megerősíti az elmondottakat. Jogszabályról van szó, amelyet 

csak az Országgyűlés tud megváltoztatni – helyi szinten nincs lehetőség a változtatásra. 

Korábban ezzel a feltétellel kapták vissza a Pártházat.  

 

Fekete János képviselő: Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési tanácsnok úrtól 

kérdezi, hogy javaslata csak a bérleti díjakra vonatkozott vagy a közüzemi díjakra is? Rövid 

számítást végzett, hogy euróban hogy áll a különböző bérlők díja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, ne most beszéljenek erről, hanem majd a bizottsági 

ülésen tárgyalják meg. Egyébként a javaslat mindkettőt tartalmazta.  

Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslat „A” változatát a módosítással:  
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Szavazás eredménye 

 

#: 2533   Száma: 11.01.20/9/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 18:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

 

 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1.Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. Szentendre Város Önkormányzat 

tulajdonában álló, Szentendre, Duna korzó 18. szám alatti irodaház II. emelet 204. szám 

alatti, 30,85 m2 alapterületű helyiségével kapcsolatosan 2.605 Ft+2010. évi infláció 

mértékével növelt összegű bérleti díjat, a 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű 
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óvadékot, valamint a m2 arányos közüzemi- és üzemeltetési díjakat (takarítás és 

portaszolgálat) köteles fizetni. 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést a fentiek alapján kösse meg a TDM-

mel. 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja felül a fizetendő díjak rendszerét, abból a 

szempontból, hogy a fizetendő bérleti díjak mennyiből felelnek meg a piaci viszonyoknak, 

illetőleg a bérlők által fizetendő közüzemi díjak mennyiben fedezik a bérlemény 

fenntartási költségeit. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2011. március 31.   

 

 

 

Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési tanácsnok távozik az ülésteremből, jelenlévő 

képviselők száma 14 fő.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a következő napirendi pont tárgyalása előtt ügyrendben 5 perc 

szünetet javasol. Szavazásra bocsátja a javslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2534   Száma: 11.01.20/10/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 18:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 86.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.14 6.67 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 



 43 

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. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

A Képviselő-testület 18.29 órától szünetet tart.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 18.31 órakor az ülést megnyitja, jelenlévő képviselők száma 

15 fő, Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési tanácsnok visszatért az ülésterembe.  

 

 

 

10.  Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság ügyvezetőjéről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

18.31 órától a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja a tanácskozást, melyről külön 

jegyzőkönyv készül.  

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 18.44 órakor a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők 

száma 15 fő.  

 

 

11.  Előterjesztés ProSzentendre Városfejlesztési Kft. ügyében 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: bejelenti, hogy a város a gátépítésre megnyerte az 1,3 Mrd Ft-

os pályázatot, amely 100 %-os állami támogatású. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító javaslata 

alapján felolvassa a határozati javaslat 1. pontját: „…dönt arról, hogy a KMOP-4.6.1/B-2-

2008-0168 kódjelű Szentendrei Óvodák Felújítása és Korszerűsítése projekt támogatásának 

Önkormányzat részére a Magyar Államkincstár részéről történt – beleértve a szállítói kifizetés 

teljesítését is – folyósítását követően a folyósított támogatás br. 1,5%-át (br. 247 961 371 Ft. x 

1.5% = bruttó 3.719.421 Ft, azaz hárommillió-hétszáztizenkilencezer-négyszázhuszonegy 

forint) a Pro Szentendre Kft. részére, számla ellenében átutalja.” 

 

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

határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 
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#: 2536   Száma: 11.01.20/11/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 18:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 93.33 

Nem 1 6.67 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. dönt arról, hogy a KMOP-4.6.1/B-2-2008-0168 kódjelű Szentendrei Óvodák Felújítása 

és Korszerűsítése projekt támogatásának Önkormányzat részére a Magyar 

Államkincstár részéről történt – beleértve a szállítói kifizetés teljesítését is – 

folyósítását követően a folyósított támogatás br. 1,5%-át (br. 247 961 371 Ft. x 1.5% = 

bruttó 3.719.421 Ft, azaz hárommillió-hétszáztizenkilencezer-négyszázhuszonegy 

forint) a Pro Szentendre Kft. részére, számla ellenében átutalja; 
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2. felhatalmazza a Polgármestert a Pro Szentendre Kft. által benyújtott Teljesítési 

igazolás aláírására, valamint a számla kifizetésének engedélyezésére. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Polgármester 

 

 

 

 

12.  Előterjesztés pályázati kérdésekről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előterjesztés a pályázati pénzek maradványának 

lemondásáról szól. Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2537   Száma: 11.01.20/12/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 18:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 
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dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. tudomásul veszi, hogy a KMRFT-TEUT-220/2009 regisztrációs számú, Szentendrei 

Liliom – Irányi Dániel – Rózsa utca útburkolat-javítási munkái c. pályázat 

vonatkozásában 6 248 700,- Ft maradvány keletkezett, 

2. lemond az 1. pontban nevesített pályázat keretében 2 606 299,- Ft támogatásról, 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges jognyilatkozatokat tegye meg. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. elfogadja kivitelező Magyar Aszfalt Kft. által benyújtott részletezőt 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a kivitelező teljesítés igazolását aláírja, a végszámlát 

befogadja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

13. Előterjesztés KMRFT-CÉDE-106/2009-Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola vizesblokkjának felújítása tárgyában 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: elmondja, hogy az előterjesztés elkészítése előtt 

egyeztettek a támogató hatósággal, mert a számítások alapján az általuk megadott számok 

nem tűntek pontosnak. A napokban ismételten egyeztettek, így kiderült, hogy az ő 

adatszolgáltatásukban voltak pontatlanságok. A határozati javaslatban a pontos számok: az 1. 

pontban 29.780.- Ft, a 2. pontban pedig 18.583.- Ft.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2538   Száma: 11.01.20/13/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 18:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
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4. tudomásul veszi, hogy a KMRFT-CÉDE-106/2009 regisztrációs számú, Szentendrei 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola vizesblokkjának felújítása c. pályázat 

vonatkozásában 29.780,- Ft maradvány keletkezett, 

5. lemond az 1. pontban nevesített pályázat keretében 18.583,- Ft támogatásról, 

6. felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges jognyilatkozatokat tegye meg. 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

14. Előterjesztés lakás beszerzése érdekében közbeszerzésnek nem minősülő nyílt 

beszerzési eljárást lezáró döntésről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy azért került az előterjesztés a testület elé, mert 

egy ingatlan megvásárlása – mindkét fél hibáján kívül – meghiúsult. Megadja a szót. 

 

Tolonics Gyula képviselő, Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: elmondja, 

hogy azért nem támogatják a lakások megvásárlását, mert egycsöves rendszerben vannak, 

amelynek korszerűsítése nehézségekbe fog ütközni és magas lesz a rezsije. Javasolja, hogy a 

már meglévő pályázatok közül keressenek olcsóbb ajánlatot,  

 

Magyar Judit képviselő, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: bizottságuk hasonló okok 

miatt nem támogatja a lakások megvásárlását, ezért javasolják, hogy írjanak ki újabb 

pályázatot és keressenek még egy körben megfelelő ingatlanokat.  

 

Pintér Ádám képviselő, Egészségügyi, Szociális és Civil Bizottság elnöke: ismerteti, hogy 

bizottságuk éppen a felmerült kérdésekre való tekintettel javasolja a testületnek csak 

megtárgyalásra. Tájékozódása szerint vannak olcsóbb lakások a piacon – miután nincs sürgős 

beköltözési kényszer – nem tartja sürgősnek, hogy most döntsenek a kérdésben. 

 

Fekete János képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a SZEVI-ben legutóbbi számában is van 2 

eladó lakás 9,3 MFt-ért.  

 

Kiss Károly képviselő: pontosításként elmondja, hogy a Fehérvíz utcai lakásnál valóban 

egycsöves fűtési rendszer van, de a Károly utcánál pedig átkötő-szakaszos rendszer van – ez 

azt jelenti, hogy átalakítás nélkül lehet mérőt beépíteni.  

 

Kun Csaba képviselő, Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 

elnöke: nem csak a műszaki probléma volt az oka, nem javasolták megvásárlásra az említett 

ingatlant, az ár is döntő, hiszen a megvásárolni kívánt Hamvas Béla utcai lakás jóval olcsóbb 

volt. Javasolja, hogy a testület mondja ki, hogy eredménytelen a pályázat, és írjon ki új 

pályázatot, amelyben a fő szempont az legyen, hogy minél olcsóbban tudjanak lakásokat 

vásárolni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Jegyző Asszonyt, hogy olvassa fel a határozati javaslatot. 
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dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző:  

„Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a 410/2010. (XI. 22.) Kt. sz. határozat felhatalmazása alapján kiírt lakás beszerzése 

érdekében közbeszerzésnek nem minősülő nyílt beszerzési eljárást 

eredménytelennek nyilvánítja. 

2. felkéri a Polgármestert ismételt pályázati kiírás közzétételére a helyi médiában, a 

pályázati eljárás lebonyolítására, a pályázati eljárást lezáró döntés jogát a 

Képviselő-testület magának tartja fenn.” 

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2539   Száma: 11.01.20/14/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 18:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

3. a 410/2010. (XI. 22.) Kt. sz. határozat felhatalmazása alapján kiírt lakás beszerzése 

érdekében közbeszerzésnek nem minősülő nyílt beszerzési eljárást 

eredménytelennek nyilvánítja. 

4. felkéri a Polgármestert ismételt pályázati kiírás közzétételére a helyi médiában, a 

pályázati eljárás lebonyolítására, a pályázati eljárást lezáró döntés jogát a 

Képviselő-testület magának tartja fenn. 

 

 

Felelős:      Polgármester 

Határidő:  azonnal, a pályázati eljárást lezáró döntésre 2011. februári ülés  

 

 

 

15. Előterjesztés lakásbérleti díj hátralékok részletekben való megfizetéséről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 18.54 órától 18.56 óráig zárt ülésen tanácskozik, melyről külön 

jegyzőkönyv készül.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 18.56 órakor a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők 

szám 15 fő.  

 

 

 

16. Előterjesztés helységbérlők részletfizetés iránti kérelméről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismertetésként elmondja, hogy az érintett két cég 

részletfizetési kérelmet nyújtott be. Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a Duna-

Gast Kft. részletfizetésre vonatkozó kérelmének elfogadását:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2542   Száma: 11.01.20/16/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 18:57  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a Duna-Gast Kft. 2010. november 30-ig fennálló 1.225.900,- Ft tőke és ezen 

összeg után járó késedelmi kamat tarozásának 2011. február 15-től kezdődően 6 

(hat) havi 204.317,- Ft tőke, valamint a tőkerészlet után a kifizetés napjáig járó 

késedelmi kamat részletekben történő megfizetése iránti kérelmének helyt ad, a 

rendes havi bérleti díj fizetési kötelezettség mellett; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Duna-Gast Kft-t 

értesítse, és a részletfizetési megállapodást kösse meg. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2011. február 15. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Pannon-Pack Kft részletfizetésre 

vonatkozó kérelmének elfogadását:  
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Szavazás eredménye 

 

#: 2543   Száma: 11.01.20/17/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 18:57  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a Pannon-Pack Kft. 4.917.236,- Ft tőke és ezen összeg után járó késedelmi kamat 

tarozásának 2011. február 15-től kezdődően negyedévente 500.000,- Ft tőke, 

valamint a tőkerészlet után a kifizetés napjáig járó késedelmi kamat részletekben 

történő megfizetése iránti kérelmének helyt ad; 
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2. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Pannon-Pack Kft-t 

értesítse, és a részletfizetési megállapodást kösse meg. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2011. február 15. 

 

 

Tolonics Gyula képviselő: a következő napirendi pont tárgyalása előtt ügyrendben javasolja 

szünet elrendelését.  

 

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

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2544   Száma: 11.01.20/18/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 18:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 86.67 86.67 

Nem 2 13.33 13.33 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB 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. Filó András Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Nem - 
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 A Képviselő-testület 18.58 órától 19.18 óráig szünetet tart.  

 

 

Tolonics Gyula képviselő: ügyrendben javasolja, hogy az önkormányzat tulajdonában álló 

lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló napirendi pontot utolsóként 

tárgyalja a Képviselő-testület. 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2545   Száma: 11.01.20/18/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 19:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 93.33 

Nem 1 6.67 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

 

 

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

és a napirendi pontot utolsóként tárgyalja.  
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17. Előterjesztés szentendrei ingatlanok értékesítéséről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Aljegyző Úrnak.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: ismerteti, hogy az előterjesztés-kiegészítésben még két 

ingatlanról történik döntés.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót.  

 

Kun Csaba képviselő, Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 

elnöke: az előterjesztés-kiegészítés II. határozati javaslat „B” változatát javasolja elfogadásra 

az 5. pont nélkül.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavaztatni fognak a javaslatról. 

 

dr. Filó András képviselő: az előterjesztés I. határozati javaslata – arról szól, hogy szeretné 

megvásárolni az illető, amennyiben ez nem sikerül, akkor szolgalmi jogot szeretne. Elmondja, 

hogy jelen esetben – miután az ingatlant csak ezen a területen keresztül tudja megközelíteni, 

jár a törvényes szolgalom bérleti díj fizetése nélkül. Kérdezi, hogy ez az egyetlen 

megközelítési lehetősége az ingatlannak? Javasolja tájékoztassák a tulajdonost, hogy ingyen 

használhatja az ingatlant, nem kell bérleti szerződést kötni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: azért szerepel így, mert régebben már döntöttek arról, hogy 

Kőhegyen nem értékesítenek ingatlant, csak haszonbérletet kötnek. Kéri Főépítész Asszonyt, 

válaszoljon az ingyenes szolgalmi joggal kapcsolatos kérdésre.   

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: időt kér a válaszadásra.  

 

Tolonics Gyula képviselő, Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke:  kérdése, 

hogy a bizottság – a II. határozati javaslat „A” pontjára vonatkozó – javaslatát befogadta-e 

Polgármester úr? Felhívja a figyelmet arra is, hogy a bizottság határozata szerint a pince 

vendéglátásra nem használható 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

javaslataival kapcsolatban a következőket ismerteti:  

- az I. határozati javaslatot a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja  10 Ft/m2/negyedév induló áron – befogadja.   

- a II. A) határozati javaslatot megtárgyalásra és elfogadásra javasolja 75 Ft/m2/hó 

induló áron, azzal a kitétellel, hogy a présház és pince  vendéglátás céljára nem adható 

bérbe – kéri Jegyző Asszonyt, hogy ezt a javaslatot fogalmazza meg.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési tanácsnok: zárt ülés elrendelését 

indítványozza. 

 

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

 

#: 2546   Száma: 11.01.20/17/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 19:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.67 6.67 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

 

 

19.27 órától a tanácskozás zárt ülésen folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv készül.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 19.43 órakor a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők 

száma 15 fő.  

 

 

18. Előterjesztés szentendrei 2405 hrsz. alatti ingatlant elővásárlási joggal érintő 

döntésről 

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

javaslatot. 

Szavazás eredménye 

 

#: 2556   Száma: 11.01.20/18/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 19:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

 

 

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

 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 
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Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

4. a Szentendre, belterületi 2405 hrsz. alatt felvett, természetben Janicsár u. 1. szám alatti, 

244 m2 alapterületű, lakóház, udvar megjelölésű, 1/2 tulajdoni arányban Motesiczky Pál 

és 1/2 tulajdoni arányban Motesiczky Marianna tulajdonában lévő ingatlanra vonatkozó 

elővásárlási jogával élni nem kíván, és az ingatlan 48.000.000 Ft vételáron, dr. Herczeg 

Sándor, dr. Herczeg Sándorné és Herczeg Gábor Sándor vevők részére történő 

értékesítéséhez hozzájárul; 

5. felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 2011. január 31.   

 

 

 

19. Előterjesztés a szentendrei 1245/12/A/6 hrsz. alatti térítésmentes tulajdonba 

adásával kapcsolatos kérelem megerősítéséről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2557   Száma: 11.01.20/19/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 19:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 
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Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB 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. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

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

alapján a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában álló, és Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zrt. Pest Megyei Területi Iroda vagyonkezelésében álló Szentendre, belterület 

1245/12/A/6 hrsz-ú, öröklakás megnevezésű, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 

Hamvas Béla u. 2-10. 2. 1. emelet 1. szám alatti ingatlan térítésmentes önkormányzati 

tulajdonba adására vonatkozó, 39/2010. (II.11.) Kt. sz. határozatát, mellyel a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Pest Megyei Területi Irodájánál a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a hivatkozott 

ingatlan lakásgazdálkodási feladatai elősegítése érdekében szociális helyzet alapján 

történő bérbeadás céljából történő tulajdonba adását kezdeményezte, megerősíti.  

2. ennek megvalósulása érdekében ismételten úgy nyilatkozik, hogy az állami vagyonnal 

való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdés b) 

pontjában előírtak szerint vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 

megtérítését. 

3. a 265/2010. (VI.24.) Kt. sz. határozatát, mellyel a kérelmét - az MNV Zrt. tájékoztatása 

szerinti, 2010. április 22-ig fennálló 1.021.259 Ft. tőke és kamattartozás ismeretében –a 

változatlanul fenntartotta, megerősíti.   

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

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t értesítse.  

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2011. január 31.   

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Előterjesztés a vagyonkezelői szerződés teljesítésétől történő elállásról, valamint a 

Budapesti Corvinus Egyetemmel történő további együttműködés lehetőségéről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy sajnos a megállapodásban rögzített, nem várt 

esemény történt 2010. december 23-án, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem rektora elállt a 

szerződés teljesítéséről.  Levélben küldött tájékoztatásuk alapján vizsgálják annak lehetőségét, 

hogy a felújítási forrásaikat hogyan tudnák városunk meglévő infrastruktúrájára fordítani és 

ezzel megteremteni a felsőoktatási képzés alapjait. Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2558   Száma: 11.01.20/20/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 19:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

33/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 
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Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 322/2010. (IX.30.) Kt. számú 

határozatában hozott korábbi döntésével összhangban – változatlanul fontosnak tartja, hogy a 

Budapesti Corvinus Egyetem vagy más felsőoktatási/egyetemi oktatási tevékenységet 

folytasson városunkban. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

21. Előterjesztés Szentendre Északi Vízmű Vízbázis védőterületének lehatárolásáról  

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy megnövelték a védterületet a végleges 

szabályozásnál, ezért meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy az Önkormányzat élhet-e 

kártalanítási igénnyel. Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2559   Száma: 11.01.20/21/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 19:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

34/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete megismerte a Közép-Duna-völgyi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által Szentendre, Északi 

Vízmű- vízbázis védőterület előzetes lehatárolására vonatkozó tájékoztatást és 

1. felkéri a Jogi és Ügyrendi Bizottságot vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy 

élhetünk-e kártérítési igénnyel, az önkormányzati ingatlanok használhatóságának 

korlátozása miatt, 

2. kezdeményezi az Országgyűlési Képviselők és az illetékes szakminisztérium útján, a 

hatályos jogi szabályozás olyan irányú módosítását, amely enyhíthetne az előírások 

szigorításán. 

 

Felelős: 1.  Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

       2.  Polgármester 

Határidő: 1.    2011. márciusi testületi ülés 

           2.    azonnal 

 

 

 

22.  Előterjesztés hatástanulmány készítéséről 

            Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a 2002. évben a 

Képviselő-testület elfogadott öt fejlesztési területet, melyben elindultak az egyeztetések. 

Legjelentősebb fejleményként megemlíti azt, amikor két szervezet alakult különböző – 

színekben a városfejlesztők és a városvédők. Mediációs eljárás lefolytatására került sor, 

melyen megállapodtak a hatástanulmány elkészítésében. Későbbiekben Képviselői indítvány 

miatt levételre került a hatástanulmány. Már akkor jelezte, hogy a kérdést vissza kívánja hozni 

a testület elé. Erre most került sor. Leírta miért tartja fontosnak: a település és a város egy élő 

rendszer, mely nagyon finoman befolyásolható. Véleménye szerint meg kell vizsgálni, hogy 

mik a természetes urbanizációs folyamatok, azért is ha valaki ide szeretne költözni, vagy 

innen elköltözni. Megemlíti, hogy a szakértői tanulmány ebben sokat segítene. 

Továbbá célként említi a helyiek lehetőségei sokasodjanak, életkörülményeik javuljanak. 

A korábbi mediációs eljárás során és a Képviselő-testületi felszólalások alapján voltak 

mellette és ellene érvek, melyeket az előterjesztés tartalmaz. Mérlegelni kell a további 

lépéseket. A határozati javaslat „A” és „B” változatát ismerteti. 
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Elmondja, hogy jelenleg a lakóterületi fejlesztésre kijelölt területeknél a 3.,4.,5. ütemű 

fejlesztések nem aktuálisak. Az 1. ütemnél a Jogi és Ügyrendi Bizottság a jogi feltételeket 

míg, a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság a pénzügyi feltételeket javasolja 

megvizsgálni. Ezeket tartalmazta az előterjesztés. 

Kiosztásra került az előterjesztés kiegészítéseként a határozati javaslat „C” és „D” változata, -

a bizottságok ezeket a javaslatai alapján. Ismerteti a Főépítész általi javaslatot az ütem 

cseréjéről. A határozati javaslat „C” változatának tartalmát ismerteti, mely a 

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság javaslata volt. A határozati 

javaslat „D” változata a Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslatát foglalja magában. 

Kérdése, hogy a „D” változata miért tartalmaz I. és III. pontot. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: elmondja, hogy a I. határozati javaslat a „D” változat 

és nincs II. határozati javaslat. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése, hogy melyik a II. határozati javaslat? 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: elmondja, hogy két határozati javaslatot tartalmaz az 

előterjesztés kiegészítés I. és II. változatot. 

 

dr. Dukai Miklós bizottsági elnök: ismerteti a bizottság 24/2011. (I.19.) JÜB határozatának 

3. pontját miszerint a bizottság nem javasolja a 3-4-5-ös ütemű lakóterületi fejlesztéseket 

ebben a ciklusban napirendre venni és a településrendezési tervből a 3-4-5-ös fejlesztési 

ütemeket pedig javasolja törölni. Az 1.,2. ütemben az Egres út alatti 2. számú fejlesztési 

területet, míg 2. ütemben a Csicserkó terület sorrendiségét támogatta a bizottság. Ezáltal oka- 

fogyottá vált a hatástanulmány elkészítése. 4. pontban az 1.,2. ütemben fenntartotta a 

bizottság a Jogi és Ügyrendi Bizottság a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottsággal 

együtt saját hatáskörében a szerződések mintaszövegét és pénzügyi helyzetét újra vizsgálja 

felül. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: érintettségét jelzi. 

 

dr. Filó András képviselő: elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén nem 

támogatta az előterjesztést, mivel az előterjesztésnek vannak olyan pontjai, amelyekkel nem 

értett egyet. Ilyen volt, hogy a szerkezeti tervből kikerüljön a 3.,4. ütem, ezen a helyen is már 

elindult a fejlesztés. Ezzel a Képviselő-testület azt sugallja, hogy nem kívánja belterületbe 

vonni a területet.  

A jelenlegi ülésre a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete kiosztásra került, mely 

rendelkezik arról, hogy milyen esetekben kötelező a hatástanulmány elvégzése. Egyértelműen 

kiderül, hogy csak az egész településre vonatkozó rendezési terv esetén kötelező a 

hatástanulmány elkészítése. A jelen esetben nem kötelező.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Fekete János képviselő kérésére került kiosztásra a 2/2005. 

(I.11.) Korm. rendelet.  

 

dr. Filó András képviselő: Nem támogatja a hatástanulmány elkészítését, viszont 

pozitívumként említi a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 

„C” alternatíváját, melyekben az ütemek felcserélése szerepel.  

Bejelenti érintettségét. Véleménye szerint a Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslata 

közfelháborodást fog kelteni az előterjesztéssel kapcsolatban, kéri a lehetőség meghagyását a 

későbbi időkre vonatkozóan. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése, hogy a Képviselő úr támogatná-e, ha az összes 

ütemre készülne hatástanulmány? 

 

dr. Filó András képviselő: Nem támogatná. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: a Városvédő Koalició álláspontja az, hogy ha a Képviselő-testület a 

hatástanulmány elkészítését nem támogatja az egész területre, akkor nem vesz részt 

továbbiakban ezekben a munkákban. Minden jogi és egyéb eszközzel a határozatot meg fogja 

támadni. Véleménye szerint a mediáció nem véletlenül készült el, nem vonja kétségbe 

azoknak a telektulajdonosoknak az érdekeit, akik szeretnék, hogy ez a terület belterület 

legyen. Mindenki olyan helyen szeretne élni, ahol a közlekedés megoldott. Az iskolák óvodák 

férőhelyének számait említi. A város fejlődése legalább az önkormányzat teherbíró képességét 

is figyelembe véve kontrolálható, ellenőrizhető, ezért is fontosnak tartja a hatástanulmány 

elkészítését. A hatástanulmány elkészítése után lesz az önkormányzat olyan helyzetben, hogy 

el tudja majd dönteni, hogy hol, mikor, mit akar belterületbe vonni milyen költségekkel és 

ezeket a költségeket ki és mikor és hogyan tudja előállítani. Például saját forrásból vagy 

pályázat útján, vagy egyéb hozzájárulásokból. A hatástanulmány elkészítését nem lehet 

megspórolni, előbb - utóbb el kell készíteni, ha más miatt nem, a törvény miatt. Felhívja 

mindenkinek a figyelmét arra, hogy ez a folyamat nem az önkormányzat keretein belül 

folytatódik, nem a mediáció keretei által megszabott keretek között folytatódik, hanem egyéb 

hatósági keretek között fog folytatódni, amit nem tart pozitívumnak. Mindhárom félnek 

javasolja elfogadni a hatástanulmány elkészítését és hogy ebben mindenki részt vesz. 

Mindhárom fél összeállította a hatástanulmány feladatrendszerét, amihez javasolja kiírni a 

közbeszerzési eljárást. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése, hogy a Képviselő Úr által előző hozzászólásában 

elmondottak a TESZ teljes tagságának az álláspontja? 

 

Fülöp Zsolt képviselő: a Városvédő Koalició álláspontja. 

 

Magyar Judit képviselő: kérdése, hogy a mediáció mire kötelezi az önkormányzatot és 

jogilag milyen kötelezettségei van annak, ha nem készül hatástanulmány? A PEB ülésén 

egyik határozati javaslat sem került elfogadásra. Személyes véleménye, hogy 7 M Ft értékben 

hatástanulmány elkészítése lehetséges, ami jó a városnak. Ezért nem szavazta meg a 

hatástanulmány kérdését. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: elmondja, hogy a mediációs eljárás önként vállalt 

eljárás volt a felek részéről. A Képviselő-testületi határozat úgy szólt, hogy a mediációt 

felfüggeszti, addig ameddig a hatástanulmány birtokában dönt a folytatásról. A mediácót 

folytató cég tudomása szerint lezárta a mediációs eljárást, ezt körlevélben kiküldte. 

A környezeti vizsgálat szükségességéről elmondja, hogy a kormányrendelet ténylegesen a 

település egészére, településszerkezeti helyi építési szabályzat és szabályozási terv esetén írja 

ezt elő. Saját jogértelmezésében a település egészére írják elő. Tájékoztatásként elmondja, 

hogy az Egres úti fejlesztési terület szabályozási tervének készítése során, magában a 

véleményezési anyagban volt környezeti vizsgálati munkarész. Ezért is nem kérte ezt külön az 

Állami Főépítész. 

 

Zakar Ágnes képviselő: régi képviselőként elmondja, hogy a Képviselő-testület 2002. év óta 

tárgyalja a belterületbe vonást Szentendrén. Kijelölésre került az öt belterületbe vonandó 
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területet két évenkénti bevonással. A városvédők Szentendre növekedéséről beszélnek. Nem 

tudja kitől kell védeni Szentendre lakóit? Az 500 építési engedéllyel kiadott állandóan 

növekvő Szentendrétől vagy a belterületbe vonandó területektől? Ez számításai szerint 2002. 

óta 580,400,300 között került kiadásra az építési engedély, nyolc év alatt minimum 2400 

építési engedélyt és körülbelül 2400 új ingatlant jelent. Példaként említi a Radnóti 2, amire 18 

szentendrei család tudott építkezni. Szentendre befogadó város. Kérdése, mi lesz azokkal az 

emberekkel, akik a gyermekeiknek szánták az itt lévő területet és 20 éve nem tudnak előbbre 

lépni.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: elmondja, hogy sok szentendrei család megkereste, 

hogy a hármas ütem jó lenne, ha bekerülne a belterületbe vonások közé, hosszú ideje itt 

laknak és szeretnék biztosítani gyermekeik jövőjének Szentendrén maradását. A 

hatástanulmány elfogadásának támogatását javasolja. Érintettségét jelenti be. 

 

dr. Filó András képviselő: elképesztőnek tartja, amit Fülöp Zsolt képviselő fenyegetésként 

elmond. Annak a megállapodásnak, ami a mediáció alatt lezajlott semmilyen jogi 

következménye nincs. Azzal, hogy a melléklet kiosztásra került, egyértelműsítették azt, hogy 

nem kötelező a hatástanulmány elkészítése. Megkéri Fülöp Zsolt képviselőt, hogy a 

Képviselő-testület tagjait ne tájékoztassa félre. 740 építési engedély kerül ki évente a 

hivatalból. Ezek építési engedélyek és nem lakások. Példaként említi a Hajós utcában lévő 10 

lakásos társasházat, ami egy építési engedély alatt folyik, az Egres utcában 60 új telek lenne, 

mert a maradék 10-en már eleve lakás van. A 60 új telken az építési előírások szerint csak 60 

lakás építhető, ez egy hatoda, ami a Hajós utcában épült. A teljes közművesítéstől kezdve 

mindent el kell végezni, ami több év alatt bonyolódna le. Nem érti, ettől miért kell félteni 

Szentendrét (60 lakástól). Kéri a Képviselő-testülettől, hogy szavazhasson a hatástanulmány 

elfogadásáról. 

 

Fekete János képviselő: a mediácó alatt három fél tárgyalt és megállapodott abban, hogy a 

mediációt lezárja azzal, hogy a hatástanulmány elkészül. Lehet, hogy nincs jogi 

következménye, de erkölcsi mindenképp. A telektulajdonosok képviseletében néhányan 

felrúgják az egyezséget ez érthető. Nem elfogadható, de érthető. Az, hogy az önkormányzat 

képviselői és Polgármestere nem tartja be az egyezséget az már nagyobb gond. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ezt a kijelentést visszautasítja, véleménye szerint Fekete 

János képviselő nem olvasta el figyelmesen az előterjesztést. Az „A” variáció, amit a 

Polgármester támogat, az a hatástanulmány. 

 

Fekete János képviselő: úgy gondolja, hogy a Polgármester képviseli a hivatalt és a 

Képviselőket. Két alkotmánybírósági határozatot említ. Az egyik Bükkaranyosi község a 

másik Andornaktálya községe Képviselő-testület döntései ügyében született. Mindkét esetben 

alkotmánybírósági határozat született, ami megsemmisíti a két önkormányzat Képviselő-

testületének a határozatát, amelyben szintén a településrendezési tervét hagyta jóvá az 

önkormányzat. Ezt a két határozatot alkotmánybírósági határozat semmisítette meg. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: arra hívja fel a figyelmet, hogy jogértelmezésben különbség van 

egymás között, ezt tiszteletben kell tartani. Tiszteletben tartja dr. Filó András jogértelmezését. 

Akiktől Ő kapott felvilágosítást, azok az emberek már több ilyen jogi procedúrán átestek és 

vannak olyan határozatok, amelyek részekben próbálták a területet szabályozni, de később az 

egész területre el kellett készíteni a hatástanulmányt. Úgy gondolja ez egy lehetőség. Az általa 

elmondottakat nem fenyegetésnek szánta. Véleménye szerint a meglévő lehetséges jogi 
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eszközöket fel fogja használni a Városvédő Koalíció. A befogadó városról a véleménye az, 

hogy amikor erről beszélnek, gondolni kell például a konténer óvodák létrehozásának 

szükségességére az óvodákban. 

 

Tolonics Gyula képviselő: az előterjesztésnek és a két területnek a lezárása abból a 

szempontból volt fontos, mert ez a két terület már olyan fázisban van, ahol az ott telekkel 

rendelkező lakók számára már nehezen visszafordítható a kialakult helyzet. Úgy gondolja, 

hogy az - az elképzelés, hogy a 3-4-5-ös ütem kivételre kerül, ez pont a Szentendrére való 

odafigyelést mutatja. Azzal egyetért, hogy Szentendre a lehetőségekhez képest gyorsan 

növekszik, de ez a két terület az, amiről úgy gondolja, hogy megérdemli a belterületbe vonást. 

A telkek Szentendrén élő emberek tulajdonában vannak, ezért kapott támogatást a javaslat.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: ügyrendi javaslatában elmondja, hogy ez a kormányrendelet 

(2/2005. (I.11.) Korm. Rendelet) az Andornaktálya település rendezési tervének a 

módosításáról szól. Indoklásában a Heves megyei Közigazgatási Hivatal vezetője által tett 

törvényességi észrevételt felolvassa. Kiemeli lényegként, hogy „nem felel meg az ÉTV 9. § 

(9) bek. követelményének, vagyis az önkormányzat a rendeletek meghozatala előtt és azt 

követően a mai napig sem tett eleget az egyeztetési kötelezettségeinek és nem biztosította az 

érintett állampolgárok, szervezetek, képviseletek számára véleménynyilvánítási javaslattételi 

észrevételezési lehetőségeket.”  

Tudomása szerint ez nem a hatástanulmány, hanem azt a fajta egyeztetési eljárást tartalmazza, 

amit a szentendrei önkormányzat már több körben lefolytatott.  

 

dr. Filó András képviselő: 2002. évi alkotmánybírósági határozatában a 2005-évi 

kormányrendelet nem játszhat szerepet. A helyes értelmezést a jogszabályoknál fontosnak 

tartja. Teljes településre kötelező elkészíteni a településrendezési tervet, de egy részre nem 

kötelező. 

 

Fekete János képviselő: a Városvédő Koalició nem egyértelműen a belterületbe vonás ellen 

van. Azt kell megvizsgálni, hogy a belterületbe vonás milyen kockázatokkal jár. Ezért kell a 

hatástanulmány és ha ez már megvan, akkor lehet dönteni, hogy érdemes-e belterületbe vonni 

vagy nem? Az elmúlt Képviselő-testületi ülésen volt két határozat, amiből egyértelműen 

kiderült, hogy a város nem élt elővásárlási jogával és ebben az esetben két szentendrei család 

adta el a telkét, nem szentendreieknek. Biztos abban, hogy van olyan szentendrei család, aki a 

gyermekeinek szeretne megélhetést biztosítani Szentendrén amivel a maga részéről egyetért. 

Azzal viszont nem ért egyet, hogy a belterületbe vonás után telekspekulációval, kijátszásra 

kerül idegenek részére a telek. A Polgármester úr „A” határozati javaslatát pozitívumként 

értékeli. Megjegyzése nem ellene szólt, a határozati javaslat „A” változatát támogatja. 

 

Dicső Zoltán képviselő: 2002-ben a szerkezeti terv ezt a területet már belterületként jelezte. 

Az egész folyamat 1998-ban kezdődött el és közel 4 évig tartott. Az összes egyeztetés 

városrészenként 2004. év előtt újra megtörtént. Nem a belterületbe vonás, viszont ahhoz az 

összes hatósági engedély megvan. 

 

Zakar Ágnes képviselő: sajnálattal veszi tudomásul, hogy nem volt városvédő egyesület 

1998 előtt. 1994-1998 között százötven lakás, három lakópark került elfogadásra, ezért nincs 

jelenleg az óvodákban hely. Nekik nem kellett területet leadniuk, a belterületbe vonóknak 

viszont területet kell leadni ahhoz, hogy plusz óvoda legyen. 

 



 67 

dr. Török Balázs alpolgármester: véleménye szerint, jó döntést akkor lehet hozni, ha minden 

érdek a helyén van kezelve és mindenki tudja, hogy mi vár azokra a területekre, amiket 

esetleg belterületbe tud vonni a Képviselő-testület. Van olyan is, aki értékesíteni szeretné a 

legjobb vevők számára a telkét. Mindezen érdekek legyenek a helyükön kezelve. Sokan 

hivatkoznak arra, hogy régóta húzódó ügyről van szó. 2002-ben kezdődött ez az ügy, számára 

azt tükrözi, hogy ez akkor rossz döntés volt. Bízik a jó döntésben és az ügy mielőbbi 

lezárásában. 

 

Pintér Ádám képviselő: véleménye szerint, ha a három terület levételre kerül a fejlesztések 

közül, akkor ezzel csak nyerhet az önkormányzat. Két területnél viszont az önkormányzatnak 

esetlegesen anyagi felelőssége van, ezért ezt javasolja elhagyni. A város érdekében le kell 

venni a három területet a fejlesztések közül. 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: nincs telke a területen és nem tartozik a Városvédő 

Egyesületben és városfejlesztőként sem szerepel. A közbeszerzés előkészítésében részt vett a 

hatástanulmánnyal kapcsolatban, Nyitrai Ákos és Román úr városvédővel együtt. A 

Közlekedési Munkacsoport ülésén felmerült javaslatokat kéri beleépíteni a határozatba: 

 A településfejlesztési elkészítése során el kell érni, hogy védett területekre kerüljön az 

önkormányzati telek. 

 Az úthálózat kiépítése során az eredeti tervekben kért Pismányba való levezető 

folyosó kialakítása megtörténjen a Sztaravodai útra. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése, hogy  a szerződésbe kerüljön bele a javaslat? 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: nem, csak a jegyzőkönyvbe legyen leírva. 

 

Tolonics Gyula képviselő: szünetet kér. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: jelzi, hogy a 3. ütem Radnóti út fejlesztési terület 

egyesület elnöke beadványt intézett Polgármester úr felé melyben a határozati javaslat 

módosítást kéri. Kérésük, hogy a 3. ütem a településrendezési eljárásának a megkezdését az 

elmúlt 10 éves folyamatra tekintettel a testület támogassa. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ha jól értelmezi, akkor ez tartalmazza „C” határozati javaslat? 

 

Mikrofonon kívüli válasz Tolonics Gyula? képviselő: igen. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése képviselő társaihoz, hogy valaki felvállalja-e Szolga 

úr kérését, módosító javaslatnak. Ennek megfontolása érdekében szünet elrendelését 

javasolja. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2560   Száma: 11.01.20/22/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 20:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 86.67 86.67 

Nem 2 13.33 13.33 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB 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. Filó András Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Nem - 

 

     

 

A szünet 20.28 órától 20.32 óráig tart.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az ülést megnyitja jelenlévők száma 15 fő, az ülés 

határozatképes. 

 

Fülöp Zsolt képviselő bejelenti érintettségét. 

 

Mikrofonon kívül beszél, nem hallható. 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: bejelenti érintettségét, mint szentendrei lakos. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Dicső Zoltán képviselő érintettségéről kéri a szavazást. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2561   Száma: 11.01.20/22/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 20:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 28.57 26.67 

Nem 3 21.43 20.00 

Tartózkodik 7 50.00 46.66 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba VKIB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Tolonics Gyula KVB elnök Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: Dicső Zoltán képviselő nem került kizárásra a szavazásból. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: saját maga érintettségéről kéri a szavazást. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2562   Száma: 11.01.20/22/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 20:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 20.00 20.00 

Nem 4 26.67 26.67 

Tartózkodik 8 53.33 53.33 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 



 70 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Nem - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba VKIB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Tart. - 

Tolonics Gyula KVB elnök Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem zárták ki a szavazásból. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: dr. Filó András képviselő érintettségéről kéri a szavazást. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2563   Száma: 11.01.20/22/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 20:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 26.67 26.67 

Nem 2 13.33 13.33 

Tartózkodik 9 60.00 60.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Nem - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Filó András Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

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

Pintér Ádám ESZCB elnök Tart. - 

Tolonics Gyula KVB elnök Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: dr. Filó András képviselőt nem került kizárásra a szavazásból. 

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: Fülöp Zsolt képviselő érintettségéről kéri a szavazást. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2564   Száma: 11.01.20/22/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 20:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 13.33 13.33 

Nem 5 33.33 33.33 

Tartózkodik 8 53.34 53.34 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Fülöp Zsolt Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Nem - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Nem - 

Zakar Ágnes OKB elnök Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Fekete János Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba VKIB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Tart. - 

Tolonics Gyula KVB elnök Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Fülöp Zsolt képviselő nem került kizárásra a szavazásból. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Hidegkuti Gergely képviselő érintettségéről kéri a szavazást. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 2565   Száma: 11.01.20/22/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 20:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 13.33 13.33 

Nem 6 40.00 40.00 

Tartózkodik 7 46.67 46.67 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Nem - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Nem - 

Fekete János Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Zakar Ágnes OKB elnök Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba VKIB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Tart. - 

Tolonics Gyula KVB elnök Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Hidegkuti Gergely képviselő nem került kizárásra a 

szavazásból. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: dr. Pázmány Annamária képviselő érintettségéről kéri a 

szavazást. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2566   Száma: 11.01.20/22/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 20:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 28.57 26.67 

Nem 4 28.57 26.67 

Tartózkodik 6 42.86 39.99 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Nem - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Zakar Ágnes OKB elnök Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba VKIB elnök Tart. - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Tart. - 

Tolonics Gyula KVB elnök Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: dr. Pázmány Annamária képviselő nem került kizárásra a 

szavazásból. Zakar Ágnes képviselő érintettségéről kéri a szavazást. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2567   Száma: 11.01.20/22/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 20:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 28.57 26.67 

Nem 3 21.43 20.00 

Tartózkodik 7 50.00 46.66 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Nem - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Nem - 

dr. Filó András Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba VKIB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Tart. - 

Tolonics Gyula KVB elnök Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Zakar Ágnes képviselő nem került kizárásra a szavazásból. 

Minden érintett szavazhat. Kéri dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy Fülöp Zsolt 

képviselő módosító javaslatát olvassa fel. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a határozati javaslat „D” változata annyiban módosul, 

hogy a Csicserkó helyett bekerülne a Radnóti út alatti fejlesztési terület és ennek a határozati 

javaslatnak a hármas pontja módosul, hogy a terület a hármas, négyes, ötös ütemmel  

foglalkozik, viszont a kettessel a négyessel ötössel a testület nem foglalkozik ebben a 

ciklusban. 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: akkor nem a Csicserkó helyett a kettes pontja a „D” 

változatnak úgy módosul, hogy csak a Radnóti úti fejlesztési terület kerül be és a hármas 

pontja úgy hogy az 1,2,4,5, amivel nem foglalkozik ebben a ciklusban a Képviselő testület. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ez egy politikai játszma. A hatástanulmány ezzel ellentétes. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: elhangzott, hogy a Radnóti úti fejlesztési terület 

100%-ban önkormányzati tulajdonban van. Annak idején mikor döntött a Képviselő-testület a 

fejlesztési ütem településrendezési eljárását megkezdi, akkor előtte volt olyan kérelem arról, 

hogy a területrész legyen megbontható. Tudni kell, hogy a Baptistáknak szánt telekrész 

kikerül ennek a tengelyéből, több részterületre oszlik és ezen részterületek között tényleg van 

100%-ban szentendrei tulajdon, de nem az egész Radnóti területfejlesztési terület. Ha ezen 

kívül még további bontások merülnek fel, ez ügyben is lehet dönteni. 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: abszurdnak tartja Fülöp Zsolt képviselő javaslatait. A 3. 

ütemet megszavazná, viszont az 1.,2. ütemet nem zárná ki. Politikai játszmának tekinti ezt az 

ötletet. 

 

Zakar Ágnes és Fülöp Zsolt képviselők távoznak az ülésteremből, a jelenlévő tagok száma 

13 fő. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: minden változatról szavaztatni fog: A,B,C,D,E és utána a 2-es 
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javaslat, erről kéri a szavazást. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2568   Száma: 11.01.20/22/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 20:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.69 6.67 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előterjesztés „A” határozati javaslatáról kéri a szavazást. 

     

 

  

Szavazás eredménye 

 

#: 2569   Száma: 11.01.20/22/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 20:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 23.08 20.00 

Nem 3 23.08 20.00 

Tartózkodik 7 53.84 46.67 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba VKIB elnök Tart. - 

Tolonics Gyula KVB elnök Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előterjesztés „A” határozati javaslatot a Képviselő-testület 

nem támogatja. 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előterjesztés „B” határozati javaslatáról kéri a szavazást. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2570   Száma: 11.01.20/22/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 20:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 1 7.69 6.67 

Nem 5 38.46 33.33 

Tartózkodik 7 53.85 46.67 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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dr. Filó András Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Nem - 

Fekete János Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Nem - 

Kiss Károly Nem - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Kun Csaba VKIB elnök Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Tolonics Gyula KVB elnök Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előterjesztés „B” határozati javaslatot a Képviselő-testület 

nem támogatja. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előterjesztés „C” határozati javaslatáról kéri a szavazást. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2571   Száma: 11.01.20/22/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 20:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 1 7.69 6.67 

Nem 3 23.08 20.00 

Tartózkodik 9 69.23 60.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Filó András Igen - 

Fekete János Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

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

Pintér Ádám ESZCB elnök Tart. - 

Tolonics Gyula KVB elnök Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előterjesztés „C” határozati javaslatot a Képviselő-testület 

nem támogatja. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előterjesztés „D” határozati javaslatáról kéri a szavazást. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2572   Száma: 11.01.20/22/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 20:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 73.33 

Nem 1 7.69 6.67 

Tartózkodik 1 7.69 6.67 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Fekete János Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

   

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

35/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 

 

 

1. Szentendre város Önkormányzat Képviselő-testülete 401/2010.(XI.11.) Kt.sz. 

határozatát fenntartja. 

2. Folytatja a ma már megkezdett településrendezési eljárásokat a Csicserkó és az 

Egres út alatti 2. számú (Tegez u.) fejlesztési területekre azzal a módosítással, hogy 

a településszerkezeti terv 1. sz. mellékletében az ütemek sorrendjét felcseréli: 

I. ütem: Egres út alatti 2. számú fejlesztési terület, 

II. ütem: Csicserkó 

3. A 3-4-5-ös ütemű lakóterületi fejlesztéseket ebben a ciklusban nem veszi napirendre, 

a településrendezési tervből a 3-4-5-ös  fejlesztési ütemeket törli. 

4. a Képviselő-testület korábbi döntései óta eltelt időre tekintettel felkéri a  

a) Jogi és Ügyrendi Bizottságot az 1. és 2. ütemű lakóterületi fejlesztésekre 

vonatkozó Településrendezési Szerződések mintaszövege jogi és tartalmi feltételei 

felülvizsgálatára, a lakóterületbe vonás következtében felmerülő, a város egészét 

terhelő infrastrukturális és egyéb kötelezettségekre tekintettel., 

 

b) A Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottságot és a Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottságot az 1. és 2. ütemű lakóterületi fejlesztésekre vonatkozó 

Településrendezési Szerződések mintaszövege pénzügyi feltételei felülvizsgálatára a 

lakóterületbe vonás következtében felmerülő a város egészét terhelő infrastrukturális 

és egyéb kötelezettségekre tekintettel. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előterjesztés „E” határozati javaslatáról kéri a szavazást. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2573   Száma: 11.01.20/22/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 20:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 0 0.00 0.00 

Nem 9 69.23 60.00 

Tartózkodik 4 30.77 26.67 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 
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Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Nem - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Nem - 

Fekete János Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Nem - 

Kiss Károly Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Nem - 

Tolonics Gyula KVB elnök Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Kun Csaba VKIB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előterjesztés „E” határozati javaslatot a Képviselő-testület 

nem támogatja. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előterjesztés II.  határozati javaslatáról kéri a szavazást. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2574   Száma: 11.01.20/22/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 20:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 73.33 

Nem 1 7.69 6.67 

Tartózkodik 1 7.69 6.67 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Fekete János Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

     

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településszerkezeti terv I. számú 

mellékletében a lakóterületi fejlesztésekre vonatkozó rendelkezés módosításának előkészítését 

az alábbiak szerint kéri: 

Az 1. és 2. ütemet megcseréli 

1. ütem: Egres út alatti 2. sz. fejlesztési terület (Tegez utca):  

Egres út – 0363/89 hrsz-ú út - 0323 hrsz-ú vízmosás – 6622 hrsz-ú 

vízmosás – 0368/8 hrsz-ú út – 0366 hrsz-ú út – 0364 hrsz-ú út - 0363/116  

hrsz-ú út által határolt területegység; 

2. ütem:  Csicserko:  

a Vasvári út – a 0281/2 hrsz-ú út – a 0282/4 hrsz-ú út, valamint a Fürj utca 

által határolt területegység; 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

23.  Előterjesztés Szentendre településrendezési terve felülvizsgálat véleményezési 

eljárásának folytatásáról  

            Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy az előterjesztéshez 

készült előterjesztés kiegészítés is, ami a településrendezési terv folytatása. A bizottsági 

javaslatok jelentős része az előterjesztés kiegészítésébe bele lett építve. Megadja Fülöp Zsolt 

képviselőnek a szót. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: a TESCO-ALDI hálózat kiépítésével kapcsolatban elmondja, hogy 

közlekedési vizsgálat is készült, ebben a tanulmányban a közlekedési hatóság azt írta, hogy ez 

a két kereskedelmi egység plusz forgalmat nem generál az utakon, ez számára meglepő. 

Véleménye szerint, ha plusz forgalmat nem generál akkor abban az esetben forgalmat sem fog 

tudni generálni a két létesítmény. Kérdése, hogy a közlekedési hatástanulmányok elkészültek-

e, amelyek Szentendrén a Dózsa György út 1.szám alatti hellyel kapcsolatban megkövetelt a 

Közútkezelő Kht. Digitális feltételekkel bizonyítani kellett a kanyarodási ívet és a 

megközelíthetőséget. 
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Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: kérdése, hogy melyik az a közlekedéshatósági 

nyilatkozat, melyből Fülöp Zsolt képviselő ezt olvasta? Nincs tudomása és nem áll 

rendelkezésére ilyen nyilatkozat. A szabályozási terv a TESCO tekintetében közlekedési 

elemek módosítását célozza. Mielőtt ezzel a kérelemmel megkeresték az önkormányzatot 

folytattak a Magyar Közúttal egyeztetéseket, melyben leegyeztetésre került, hogy ennek a két 

kereskedelmi egységnek milyen tervezett közlekedés fejlesztése lenne indokolt. A 

szabályozási terv ezeknek az előzetes tanulmányoknak a felhasználásával célozza meg a 

közlekedési elemek módosítását. 

 

Tolonics Gyula bizottsági elnök: a bizottság javaslata az előterjesztés 6. sz. mellékletében 

felsorolt fejlesztések közül  a 84-es tétellel kapcsolatban történt-e egyeztetés Láng úrral 

kapcsolatban? 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: válaszában elmondja, hogy megtörtént az egyeztetés, ami  

az előterjesztés kiegészítés határozati javaslatában megjelenik. 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: a Közlekedési Munkacsoport kedden tárgyalta a TESCO 

csomópontot kiszolgáló közlekedési csomópont bővítésének a kérdését. Konkrétan arról van 

szó, hogy a csomópontnak a bővítésére kötelezi az önkormányzat a TESCÓT. A 

munkacsoport a jelenleginél sokkal szigorúbb álláspontot képviselt, ez jelezve lett a hivatal 

felé. A Magyar Közút az, aki meghatározza a minimum követelményeket, de a beruházás 

feltétele a csomópont bővítése. Ennek a mértéke az, amiről még viták folynak.  

 

Kun Csaba képviselő: elmondja, hogy a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság és a 

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi Bizottság kért néhány módosítást, amelyek véleménye 

szerint befogadhatóak. Egyedül a 81-es tétellel kapcsolatban emelt kifogást a Jogi és 

Ügyrendi Bizottság, amit nem igazán ért. A Környezetvédelmi Munkacsoport és a 

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi Bizottság a Kőhegy és a nyugati tehermentesítő út 

közötti mezőgazdasági terület övezeti előírásának módosítását kérte, azért mert ezen a 

területen jelenleg 2 hektáros területre lehet építeni ingatlant. Ezt jelenleg a jogszabály 

kijátszásával oldanák meg, oly módon, hogy 1-1 hektárt mezőgazdasági épületnek minősítve 

pl. almatárolónak, a másikat, pedig tanyasi épületnek feltüntetve. Ennek kikerülésére mind a 

munkacsoport mind a bizottság azt látja jónak, hogy a mezőgazdasági külterületeket meg kell 

próbálni megőrizni olyannak amilyenek. Ezért javasolják, hogy jóval nagyobb terület legyen 

az amire lehet majd építkezni. Vannak Natura 2000-es területek ahol korlátozott az építési 

lehetőség, de itt is bizonyos feltételek mellett lehet építkezni. A terület nagy része nem Natura 

2000-es, lehet építkezni ezzel a bevált módszerrel akár egy évtized alatt beépíthető az egész 

mezőgazdasági külterület.  

Egyetlen megoldásként említi, ha az önkormányzat növeli a terület nagyságát. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a bizottsági javaslatról és az előterjesztés kiegészítéséről is 

szavaztatni fog. 

 

dr. Filó András képviselő: elmondja, hogy a 81-es szám alatti tétel  esetében miért javasolta 

a Jogi és Ügyrendi Bizottság a módosítást. Ismerteti, hogy szerzett jogról van szó. Tehát a 

jelenlegi állapotban erre a két hektárra építhető, beépíthető 3%-ra. Ha felemelésre kerül a 

terület nagyság 10 vagy 20 hektárra, akkor építési jogosultság elvétele következik be, ami 

által kártalanítással állhat elő az ingatlan tulajdonosa. A kártalanítást annak kell fizetni, 

akinek az érdekében történt a korlátozás. Ebben az esetben az önkormányzat minősíti át, 

ezáltal komoly összeget kell fizetni a jelenlegi jogosultsággal rendelkezőknek. 
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A  6. számú mellékletben felsorolt fejlesztések közül a 84-es tételt nehezményezi. Az izbégi 

sportpályára menő út csak a keleti oldalán lévő út, ami a Láng úr telkének a megközelítésére 

szolgál. A Láng úr KSP 2-es a Rigó úr és a saját területe viszont KSP 1-es. A Láng úr kap 

megközelítést a sportpálya keleti részén. Rigó úr és dr. Filó úr a nyugati részén nem kap 

megközelítést, amit nem tud értelmezni. Elmondja, hogy velük még csomóponti kapcsolatot is 

elkészítettek a Szentlászlói útra megterveztették. Módosító javaslata, hogy a 84-es tételnél az 

Izbégi Sportpályánál mindkét oldalon legyen lehetőség a bejárásra. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: 98-as sorszám alatt szereplő egyedi szennyvíztisztítóval kapcsolatban 

tesz fel kérdést. Nem érti a tényleges szándékot.  

A kijelölt alközpontok helyének következtében az önkormányzatnak van-e szándéka az 

ütemezett fejlesztésekre? Ezeket miből valósítja meg? Az újonnan bevonandó területekre 

hogyan kívánja az önkormányzat biztosítani a közlekedési kapcsolatot? Az újonnan keletkező 

csomópontok kialakítására miből lesz az anyagi forrás biztosítva? A belváros jelenlegi 

terhelését az önkormányzatnak szándékában áll-e csökkenteni (közlekedésileg). A kistérségi 

központi szerep és a leendő járási közigazgatási szerepe tudható-e hogyan alakul, és ennek a 

szerkezeti terve? Cél-e, hogy Budapest, Budakalász és Szentendre kereskedelmileg 

összenőjön? Úgy gondolja, hogy az önkormányzat vezetésének az a célja, hogy rövidtávú 

következmények nélkül megúszni a belterületbe vonást és a Szentendre határában lévő 

kereskedelmi egységeknek a kialakítását. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tudomása szerint a kistérségi járási központokkal és a 

kistérséggel kapcsolatban nincs semmilyen politikai állásfoglalás. A járások a tervek szerint 

2013. július 1-től állnak fel újra. Nem lehet tudni milyen tartalommal és, hogy mik kerülnek 

hozzájuk. Ezek függnek attól, hogy kormányhivatalok hogyan váltják be a működésüket, 

nekik lesz-e leosztott hatáskörük. Ez alapvetően fogja érinteni az egész önkormányzati 

rendszer működését, hogy lesz-e elmozdulás egy német típus felé vagy egy angol típus felé. 

Nem lehet tudni, hogy a járások pont egy ekkora területen maradnak-e? Felmerültek újabb 

területek Pomázon és Budakalászon, ez valószínűleg 2012. második felében fog eldőlni. 

Addig az önkormányzati szövetségben lesznek ezek a kérdések megvitatva.  

A házi szennyvíztisztítóról kijött alközpontok fejlesztése a közösségi közlekedés új 

csomópontok, belvárosi terhelés, a kereskedelmi összenövésre kéri Alföldiné Petényi 

Zsuzsannát, hogy válaszoljon. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: a hatályos szabályozási terv sok olyan közlekedési 

elemet tartalmaz, amely új, tervezett közlekedési elem. Ezeknek a közlekedési elemeknek a 

megvalósítása sehol nincs rögzítve, ütemezve. Javasolható az a Képviselő-testület számára, 

hogy gondolja végig ezek megvalósíthatóságának az ütemezését. A Közlekedési 

Munkacsoport ülésein is rendszerességgel felmerül. A munkacsoport részére olyan kérdések 

megválaszolását kéri a testület, hogy bizonyos útterületek csökkentésre kerüljenek, 

útszélességek legyenek csökkentve, ahol nem reális a megvalósíthatóság kérdése. 

Új alközpontok a szerkezeti tervben vannak megjelölve. Ezeknek nagy része már beépült 

lakóterületeken és üdülőterületeken van. Valószínűleg Pismányban és a hegyvidéki 

területeken, melyek a meglévő utak mentén helyezkednek el, illetőleg alközpontok jelöltek a 

fejlesztési területeken a Csicserkónál és az Egres útinál. 

Az Egres úti fejlesztési terület szabályozási tervében is szerepel az, hogy ezekre az alközponti 

területekre tette az önkormányzat az óvodát (természetvédelmileg érintett területre). A 

fejlesztési terület a Tegez utcával kerül kapcsolatba, az egységnek a feladata is a Tegez utca 

alsó szakaszának a megújítása a csomópont kialakítása és átszervezése. 

A házi szennyvíztisztóval kapcsolatban kéri a tervezőket, hogy ők válaszoljanak erre. 
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Összenövéssel kapcsolatban elmondja, hogy van egy agglomerációs településrendezési terv, 

mely tartalmazza azt, hogy mik lehetnek beépítésre szánt területek és mik nem. Az 

agglomerációs terv később készült el mint a városoknak a településszerkezeti tervei, 

gyakorlatilag követő magatartást mutat. 2002-ben valamennyi település a környéken komoly 

gazdasági területeket jelölt ki, ami valamely összenövést tud eredményezni. Jelenleg 

ténylegesen úgy van, hogy a szentendrei, budakalászi és a pomázi gazdasági területek 

ténylegesen össze tudnak érni, ez egy adottság. 

 

Takács Eszter tervező: a házi szennyvíztisztítóval kapcsolatban elmondja, hogy nem az a cél, 

hogy ne legyenek, hanem az a cél, hogy szabályozottan legyenek. Több kritiréum alapján 

lehet elhelyezni, mert nagyon veszélyes ha kilyukad vagy bármi probléma keletkezik, pl. 

csúszásveszélyt idézhet elő. Ezért egyértelmű, hogy felszíni befogadóra van szükség. A 

meredek lejtésen túl gyorsan tud lejönni a felszíni befogadóból a kieresztett víz. Ezért fontos a 

10%-os lejtésű felszíni befogadó legyen és megfelelő nagyságú telek, melynél egy része el tud 

szikkadni. 

Megköszöni a meghívást, de jelzi, hogy eddig 80 ponton módosították a rendezési tervet, 40 

újabb kérés hozzátétele következne, minden szerződésmódosítás és egyeztetés nélkül. 

Természetesen állnak a feladat elé, de felhívja a figyelmet, hogy ez lehetséges, hogy 

problémát fog okozni, mert a többiek bizonyos egyeztetési fázisban vannak. Ezeket úgy kell 

bevinniük az államigazgatási egyeztetésre, hogy az, környezetvédelmi hatásvizsgálat kell-e 

ezekhez, nincs megkérdezve, nincs tájékoztatása arra vonatkozóan, hogy ezek befogadhatóak-

e, sem az anyag nincs elkészítve az egyeztetési tárgyalásra. Most fogják megkapni azt a listát, 

amit a testület módosítani kíván. Természetesen mivel előtte nem kezdeményezték a 

szerződés módosítását, ezt meg fogják tenni, jelzi, lehetséges, hogy problémák lesznek belőle, 

akkor mindenképp kezdeményezni fogják a szerződésmódosítást. További feladatokat nem 

szívesen látnának a jelenlegi szerződés keretein belül. 

 

dr. Dukai Miklós képviselő: a 81-es tételhez kiegészítésként elmondja, hogy a bizottsági 

ülésen felkérték Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítészt, hogy nézzen annak utána, hogy a 

módosítás hány ingatlant és hány négyzetméter nagyságú területet érintene, illetve hány olyan 

ingatlan van, ami jelenleg meghaladja ezt a szintet, ami egy szerzett jogot venne el. A Jogi és 

Ügyrendi Bizottság és a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 

ülésén megfogalmazott javaslatot ismerteti. A bruttó szintterületi mutató kérdésével 

kapcsolatban szeretné, hogy ha ez belekerülne az előterjesztésbe. Erre a javaslatára a 

bizottsági ülésen módosító javaslatként megjelent, hogy ez kerüljön felvételre következő 

pontként, jelenleg aktuális jelzéssel: a pince építése a lejtős területeken statikai és egyéb 

szempontok miatt kerüljön ki a bruttó szintterületi mutatóból vagy a szakma határozzon meg 

egy sávos utalást, hogy a szinteknél növelni, vagy csökkenteni kell az értéket. 

Fülöp Zsolt képviselőnek felhívja a figyelmét, hogy a házi szennyvíztisztító 98. sorszám alatt 

megjelent: azokon a területeken lenne megtiltva a házi szennyvíztisztító megépítése, amelyek 

közcsatornával ellátottak, illetve építési telekként üzemelnek. 

 

Kun Csaba képviselő: a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményére reagál. Véleménye szerint 2 

hektárt vagy azt meghaladó összefüggő egy tagban lévő terület nem nagyon lehet. Általában 

kisebb területekből áll a mezőgazdasági külterület. A kárpótlás eredményeképpen ritka, hogy 

két hektár egyben lenne. Ahol volt ilyen, ott már kezdeményezték többnyire a meglévő 

szabályozás szerint, hogy oda építeni lehessen. Mivel tudják az önkormányzat ezen szándékát, 

ebből adódóan egyre inkább (ha ez nem kerül módosításra) fognak alakulni 2 hektáros vagy 

annál nagyobb területek amiknél arra fognak törekedni, hogy beépíthető legyen. Véleménye 

szerint most van lehetőség arra, hogy a külterületek megóvása megtörténjen a beépítéstől. 
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Dicső Zoltán képviselő: szintén a 81. tételhez szól: vannak akik 1992. után kapták meg a 

részarány tulajdonukat. Kártérítési igénnyel lépnek fel, ami több százmillió forintot jelent. 

Egyetért Kun Csaba képviselő véleményével, hogy ne alakulhasson ki több, de a régiekre ne 

fizessen a város kártérítést. 

 

Pintér Ádám képviselő: házi szennyvíztisztítóval kapcsolatban elmondja, hogy a 

választókörzetében nagyrészt még kiépítetlen a csatorna, ezeken a helyeken előfordul, hogy 

ilyenek alkalmazásra kerültek. Olyan problémák merültek fel, hogy ezek eldugultak ezáltal 

érezhető szagot árasztottak. Ha fagyott a föld, akkor nincs hová elszivárogtatni a szennyvizet. 

Azzal a kikötéssel, hogy ahol csatornázás van ott feltétlenül támogatandónak tartja. Az 

illegális vízelvezetés miatt történhetett Fülöp Zsolt képviselő által felvetett Akácfa utca 

megcsúszásának ügye. 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: a tervezők által elkészített szabályozási tervet támogatja. A 

szabályozási tervben megtiltaná a házi szennyvíztisztítás kérdését. Adatot ismertet: 

Szentendrén évente 484.200 köbméter víz keletkezik a város területén, ami nem jut vissza a 

csatornába. Rettenetesen sok szennyvíz folyik el a talajba. Sok probléma adódik Pismányban 

a felszíni vízelvezetéssel. Módosító javaslata vízelvezetési okokból legyen megtiltva a házi 

szennyvíztisztítás. 

 

dr. Filó András képviselő: véleménye szerint nem egyszerű összevonni az ingatlanokat ebbe 

az önkormányzatnak is van beleszólási joga. A telekalakítás önkormányzati határozat alapján 

lehetséges, ha az önkormányzat nem járul hozzá, nem bonyolítható le, ehhez telekalakítási 

vázrajz kell. 

 

Kun Csaba képviselő: a kártalanítás felmerült mint jelentős összeg, amit ki kellene fizetni, 

mivel külterület úgy gondolja, hogy ha a kisajátítást kérik analóg módon mint a belterületben, 

itt is kérhetik majd, hogy a mezőgazdasági ár alatt 1-2 ezer forintos négyzetméter áron az 

önkormányzat megvásárolja a területeket. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: a szennyvíztisztítással kapcsolatban ismétli kérdését a szabályt lehet-e 

életszerűbbé tenni, van-e értelme ennek?  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: a házi szennyvíztisztítással kapcsolatban mindenkinek a 

figyelmét felhívja álláspontjára, hogy egy lecsatornázatlan területen még mindig jobb a házi 

szennyvíztisztító megépíttetése, ez kevésbé szennyezi a területet biológia úton megtisztítja a 

szennyvizet és utána csúrgalék vízként elfolyik a talajban. A szikkasztók 2,5 – 3 méter 

mélyek, ez nem lehet fagyásveszélyes. Ha nem lesz lecsatornázva a terület még mindig jobb 

ha házi szennyvíztisztító van, mintha csak szikkasztó van az udvaron és a szennyvíz oda jut el 

ahová tud. 

 

Fekete János képviselő: kérdése, hogy van-e olyan szabályozás Szentendrén, hogy aki nem 

csatornázott helyen, hanem csatornázástól távol eső területen rendelkezik ingatlannal, annak 

kötelező számlával igazolnia a szennyvízszippantást? Ha nincs ilyen rendelet, akkor az 

önkormányzatnak kell-e hoznia ilyen szabályozást? 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: a legutolsó tárgyalás 1 hónapja volt a vízművekkel, bízik 

abban hogy sikerül elérni azt, hogy kötelező közszolgáltatásként a szennyvízszippantás 

annyiba kerüljön a szentendrei lakosoknak mint eddig. Még az előző ciklus végén kezdődött a 
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tárgyalás nagyon közel áll a befejezéshez. 

 

dr. Filó András képviselő: Kun Csaba képviselő számára elmondja, hogy kisajátítani nem 

lehet a területeket, először korlátozási kártalanítás következik be. Ez olyan alapon van, 

amilyen előtte volt és amilyen utána volt, a különbözetet ki kell fizetni az illetőnek. Ha akarja 

a tulajdonos és nem tudja mezőgazdasági célra alkalmazni, akkor kérhetné a kisajátítást, de 

ezt nem ítéli meg a Közigazgatási Hivatal.  

 

Zakar Ágnes és Fülöp Zsolt képviselők megérkeznek az ülésterembe, a jelenlévő képviselő 

tagok száma 15 fő. 

 

Takács Eszter tervező: az Étv. 30.§-a alapján a hét évnél régebbi rendezési tervnél nem kell 

kártalanítást fizetni a módosítás után. 2002-ben lett elfogadva, hogy mezőgazdasági 

területeknél nem kell kártalanítást fizetni, mert más övezetbe kerül. Megvizsgálták és 27 

telekről van szó. 

 

Dicső Zoltán képviselő: aki 7 éven belül jutott tulajdonhoz, nekik továbbra is kötelező a 

kártérítés megfizetése. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: a szervezők válasszák meg, hogy ha a 

tulajdonszerzés 7 éven belül volt, akkor mennyiben módosítja ezt a dolgot. Véleménye szerint 

amikor megszerezték a tulajdont, akkor élhettek volna azzal a lehetőséggel, hogy beépítsék a 

területet, de ők ezzel nem éltek. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az első, amiről szavaztat Filó András képviselő úr módosító 

javaslata – a sportpálya keleti és nyugati útvonala. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: a határozati javaslat II. b. pontja kiegészítését kéri 

egy új sorszámú kérelemmel: Izbégi sportpálya mellett a nyugati oldalon út kiszabályozása – 

amely a táblázatos formába kerülne beépítésre. Elmondja, hogy ez a 2009-es véleményezési 

anyagban nem szerepel, most aktuálisként szerepelne.  

 

Magyar Judit képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 14 fő.  

 

dr. Filó András képviselő: bejelenti érintettségét.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, szavazzanak arról, hogy dr. Filó András képviselő urat 

kizárják-e a szavazásból.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2575   Száma: 11.01.20/23/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 21:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 3 21.43 20.00 

Nem 5 35.71 33.33 

Tartózkodik 6 42.86 40.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Dicső Zoltán Nem - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Nem - 

Tolonics Gyula KVB elnök Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba VKIB elnök Tart. - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

 

Zakar Ágnes képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 13 fő.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a testület nem zárta ki a szavazásból 

Képviselő urat.  

Szavazásra bocsátja a módosító javaslat elfogadását.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2576   Száma: 11.01.20/23/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 21:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 6 46.16 40.00 

Nem 1 7.69 6.67 

Tartózkodik 6 46.15 40.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 
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Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Tolonics Gyula KVB elnök Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

javaslatot.  

Szavazásra bocsátja a házi szennyvíztisztítókkal kapcsolatos módosító javaslatot. Kéri 

megfogalmazni.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: a 98. sorszám annyiban módosul, hogy „a házi 

szennyvíztisztító a város teljes területén tiltásra kerül”.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2577   Száma: 11.01.20/23/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 21:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 50.00 46.66 

Nem 3 21.43 20.00 

Tartózkodik 4 28.57 26.67 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Dicső Zoltán 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 - 

dr. Filó András Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Tart. - 

Tolonics Gyula KVB elnök Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

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

javaslatot. A következőkben a bizottságok javaslatairól történik a szavazás.  

Kéri megfogalmazni a Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító javaslatát.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: az előterjesztés II. határozati javaslat táblázatában a 

81. sorszám annyiban módosul, hogy a döntés később szándékolt helyett „nem aktuális” 

kifejezés szerepel.  

 

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

 

Kun Csaba képviselő: ügyrendben 1 perc szünetet kér.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak az ügyrendi javaslatról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2578   Száma: 11.01.20/23/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 21:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85.71 80.00 

Nem 2 14.29 13.33 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly 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 Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

A Képviselő-testület 21.28 órától 21.40 óráig szünetet tart.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szünet után az ülést megnyitja, jelenlévő képviselők száma 14 

fő, az ülés határozatképes.  

 

Tolonics Gyula képviselő: ügyrendi hozzászólásában a házi szennyvíztisztítókkal 

kapcsolatban új szavazást kér, mert több képviselőtársával nem értették a feltett kérdést.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: ügyrendben bejelenti, hogy ő maga értette a kérdést, és szeretné, ha a 

testület nem tenné komolytalanná a munkáját csak azért, mert a szavazási arány most így 

alakult.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: az SZMSZ lehetőséget ad a képviselőnek, hogy 

bejelentse, ha a kérdés feltétele után félreértette a szavazást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot, hogy ismét 

szavazásra bocsátja a szennyvíztisztító vonatkozó javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2579   Száma: 11.01.20/23/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 21:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85.71 80.00 
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Nem 2 14.29 13.33 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a testület támogatta az ügyrendi javaslatot, így ismét 

szavazásra bocsátja a házi szennyvíztisztítóval kapcsolatos módosító javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2580   Száma: 11.01.20/23/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 21:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 78.57 73.33 

Nem 3 21.43 20.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
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dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly 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 Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a testület támogatja a javaslatot, hogy a város egész területén 

töröljék a házi szennyvíztisztító berendezések alkalmazását.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: az MA-3 és MA-4 övezeteknek a kialakítása az 

előterjesztés szerint „döntés később” kategóriában van. Az Jogi és Ügyrendi Bizottság 

módosító javaslata szerint „jelenleg aktuális” kategória legyen, a Városüzemeltetési, 

Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság javaslatában a „nem aktuális” kategóriát 

javasolja.  

 

Kun Csaba képviselő: ügyrendben elmondja, hogy véleménye szerint a Városüzemeltetési, 

Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság javaslatáról kell dönteni, mert a Jogi és 

Ügyrendi Bizottság módosító javaslata megegyezik a jelenlegi állapottal.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: nüansznyi különbség azért van, mert olyan javaslat 

érkezett, hogy a későbbiekben se foglalkozzon a testület a témával, tehát teljesen kikerül a 

szabályozási tervi vizsgálandók közül.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a nem szavazat Kun Csaba képviselő úr javaslata, az igen 

pedig a Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslata.  

 

 

Mikrofonon kívüli vita alakul ki.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító 

javaslatát, melyről tartózkodik. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2581   Száma: 11.01.20/23/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 21:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 15.38 13.33 

Nem 3 23.08 20.00 

Tartózkodik 8 61.54 53.34 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Nem - 

Kun Csaba VKIB elnök Nem - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Tart. - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Tolonics Gyula KVB elnök Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a testületi nem támogatja a javaslatot.  

Szavazásra bocsátja a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 

módosító javaslatát, mely szerint a „nem aktuális” kategóriába kerül.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2582   Száma: 11.01.20/23/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 21:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 86.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.14 6.67 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 
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Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly 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. Filó András Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

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

Kéri megfogalmazni a Jogi és Ügyrendi Bizottság következő módosító javaslatát.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: „… a szintterületű mutató vizsgálatát kéri – a lejtési 

viszonyokra tekintettel – differenciált meghatározásban, jelenleg aktuálisként szerepeltetve.” 

 

Zakar Ágnes képviselő: ügyrendben kérdezi, hogy az 54. sorszámú tétel miért „döntés 

később” szándékolt. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: most nem az következik. Arról majd akkor, ha sorra kerül.  

Szavazásra bocsátja a Főépítész Asszony által bediktált módosító javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2583   Száma: 11.01.20/23/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 21:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85.71 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 14.29 13.33 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 
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Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

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

Szavazásra bocsátja a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság módosító javaslatát, 

amely szerint 6. sz. mellékletében felsorolt fejlesztések közül a 25-ös tétel kerüljön át a 

„jelenleg aktuális” kategóriába és ez kerüljön megfogalmazásra a határozati javaslat II. /b) 

pontjában.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2584   Száma: 11.01.20/23/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 21:52  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85.71 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 14.29 13.33 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 
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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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

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

Szavazásra bocsátja a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság módosító javaslatát, 

amely szerint 6. sz. mellékletében felsorolt fejlesztések közül a 84-es tétel kerüljön át a 

„jelenleg aktuális” kategóriába és ez kerüljön megfogalmazásra a határozati javaslat II. /b) 

pontjában.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2585   Száma: 11.01.20/23/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 21:52  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 78.57 73.33 

Nem 1 7.14 6.67 

Tartózkodik 2 14.29 13.33 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 
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dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

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

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: kiegészítésként elmondja, hogy a 123-as tételnél a 

kertvárosias lakóövezet egy teleksornyi területtel kerülne bővítésre, a speciális kertvárosias 

terület rovására.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megjegyzi, hogy egy ingatlantulajdonos miatt változtatják 

meg a területet. Szavazásra bocsátja a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

módosító javaslatát, amely szerint 6. sz. mellékletében felsorolt fejlesztések közül a 123-as 

tétel kerüljön át a „jelenleg aktuális” kategóriába és ez kerüljön megfogalmazásra a határozati 

javaslat II. /b) pontjában.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2586   Száma: 11.01.20/23/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 21:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85.71 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 14.29 13.33 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 



 98 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

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

Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát –  a II. sz. határozati javaslatot 

módosítással javasolja elfogadni, miszerint a 100. sorszámú téma nem aktuális (TESCO) – 

melyet nem támogat.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2587   Száma: 11.01.20/23/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 21:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 14.28 13.33 

Nem 9 64.29 60.00 

Tartózkodik 3 21.43 20.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Dicső Zoltán Nem - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Nem - 

Kiss Károly Nem - 

dr. Pázmány Annamária Nem - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Nem - 

Tolonics Gyula KVB elnök Nem - 

Zakar Ágnes OKB elnök Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Kun Csaba VKIB elnök Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja,hogy a testület nem támogatja a javaslatot. A 

bizottsági módosító javaslatok után az előterjesztés kiegészítésével folytatják a szavazást.  

 

dr. Filó András képviselő: ügyrendben jelzi, hogy tévesen szavazott, ezért új szavazást kér.  

 

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

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2588   Száma: 11.01.20/23/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 21:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85.72 79.99 

Nem 1 7.14 6.67 

Tartózkodik 1 7.14 6.67 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Nem - 

Kun Csaba VKIB elnök Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

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

megismételjék a szavazást. Ismét felteszi a kérdést a TESCO-val kapcsolatban. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 2589   Száma: 11.01.20/23/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 21:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 14.28 13.33 

Nem 6 42.86 40.00 

Tartózkodik 6 42.86 40.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Nem - 

Fekete János Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Nem - 

Kiss Károly Nem - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Nem - 

Zakar Ágnes OKB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Kun Csaba VKIB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Tolonics Gyula KVB elnök Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

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

módosító javaslatot.  

 

Fekete János képviselő: ügyrendben jelzi, hogy rossz gombot nyomott meg – késő van – új 

szavazást kér.  

 

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

 

 

 

 

Szavazás eredménye 
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#: 2590   Száma: 11.01.20/23/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 21:57  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 6 42.86 39.99 

Nem 4 28.57 26.67 

Tartózkodik 4 28.57 26.67 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Kiss Károly Nem - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Nem - 

Tolonics Gyula KVB elnök Nem - 

Zakar Ágnes OKB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Tart. - 

Kun Csaba VKIB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

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

megismételjék a szavazást. 

 

Zakar Ágnes képviselő: az 54-es tétellel kapcsolatosan kérdezi, hogy az miért nem aktuális? 

Az 55-ös tétel alapján két Szobrász utca van?  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: az 54-es tétellel kapcsolatban elmondja, hogy nem 

emlékszik, hogy miért került a később szándékoltra. A testület dönthet arról, hogy jelenleg 

aktuálissá tegye. Először a környezetvédelmi hatóságok megkifogásolták, de utána egyeztető 

tárgyalásokat folytattak velük, jegyzőkönyvek is készültek arról, hogy elfogadják. Közben 

eszébe jut, hogy a Szegedi utcai játszótérnél vannak olyan ingatlanok, amelyek túl vannak 

kerítve. Ezekre a túlkerítésekre vonatkozóan nem volt még döntés, hogy ezeket a területeket 

megveszik vagy sem, ezért kerülhetett a terület a később szándékolt kategóriába.  
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Zakar Ágnes képviselő: szeretné az 54-es tételt a jelenleg aktuális kategóriába átsorolni.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2591   Száma: 11.01.20/23/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 22:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85.71 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 14.29 13.33 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

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

A határozati javaslat-kiegészítés II-re vonatkozó bizottsági módosító javaslatokat – a jelenleg 

aktuális kategóriába sorolásokat – befogadja. A határozati javaslat III-asról tájékoztatást kér. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: elmondja, hogy ez egy új javaslat, eddig ezt a 

kérdést nem vizsgálták.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot. 
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Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: a IV. határozati javaslat két pontja négy pontra 

egészül ki – ezek a vastagon szedett sorok.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előterjesztés-kiegészítésben szereplő VIII. határozati 

javaslat pedig az eredeti határozati javaslat VIII-ast egészíti  ki.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: jelzi, hogy a VII. határozati javaslatot töröljék, mert 

a településrendezési szerződés még nem került véglegesítésre.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: … az eredetiben a 2-3-4-5-ös határozati javaslatokat a 

kiegészítésekkel együtt bocsátja szavazásra, valamint a VI. és VIII. határozati javaslatokat.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2592   Száma: 11.01.20/23/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 22:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 80.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 3 20.00 20.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

37/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete Szentendre településrendezési terve felülvizsgálatáról 

ütemezetten kíván dönteni. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete az I. ütemben szándékolt döntéseket az alábbiak szerint 

határozza meg 

Az előterjesztés 6. számú mellékletében szereplő táblázatban ”jelenleg aktuális” 

megjegyzéssel jelölt eseteket az alábbiak szerint kéri módosítani: 

sorszám téma előterjesztésben módosító megjegyzés 

25. Rózsa utca feltételhez 

kötött beépítésű gazd. 

terület tervezett 

belterületi határ 

visszaállítása 

döntés később 

szándékolt 

jelenleg 

aktuális 

az ingatlan előtti út 

rendezésére vonatkozó 

megállapodás tervezet 

előkészítve 

54. Szegedi utcai 

játszótérnél kialakult 

állapothoz igazítás / 

telekkiegészítés 

értékesítés érdekében 

lakóövezeti határ 

módosítás a patak felé 

döntés később 

szándékolt 

jelenleg 

aktuális 

 

81. Kőhegy és a tervezett 

nyugati 

tehermentesítő út 

közötti területeken 

Má-3 és Má-4 

övezetek kialakítása 

döntés később 

szándékolt 

jelenleg 

aktuális 

 

84. Izbégi sportpálya 

melletti út 

döntés később 

szándékolt 

jelenleg 

aktuális 

 

98. házi szennyvíztisztító 

kisberendezési tiltása 

a város egész 

területén 

jelenleg 

aktuális 

jelenleg 

aktuális 

 

120. Ev-3 övezeti határ 

pontosítás a 

kerékpárút miatt, 

jelenleg 

aktuális 

jelenleg 

aktuális 

rajzi kiegészítés a 

kerékpárúttól északra 

fekvő további 
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kerékpárútig legyen 

Gipe, a Dera patak 

felé marad Ev-3 

ingatlanokat érintően 

123. Szélkerék utca 

övezeti határmódo-

sítás: a Daru utca 

nyugati oldalán fekvő 

ingatlansor Lke-SP3 

övezetből Lke-05 

övezetbe sorolása 

nem támogatja jelenleg 

aktuális 

 

125. új a hatályos szabá-

lyozási terven új út 

jelölt az Ipar utca és 

Dera patak közé 

magántulajdonok és a 

Tűzoltóság telke 

igénybevételével. 

Törlendő. 

- jelenleg 

aktuális 

A Közlekedési 

Munkacsoport 2011. 

január17. ülésén a 

tervezett út törlését 

javasolta. 

126. új a 2056/15 hrsz-ú 

ingatlan Lke-07 

lakóterületbe 

sorolása, a 2056/14 

hrsz-ú ingatlan 

részterülete Z-2 

övezetbe sorolása 

- jelenleg 

aktuális 

vagyongazdálkodás 

127. új Kálvária út végi 

lakóterületi fejlesztési 

területből a 

környezetvédelmi 

közigazgatási szervek 

véleményének 

megfelelően a 

természeti értékkel 

rendelkező területrész 

természetközeli 

terület övezetbe 

sorolása és a tervezett 

belterületi határ 

módosítása. 

véleményezési 

anyagban 

szerepelt 

jelenleg 

aktuális 

az önálló 

településrendezési 

eljárásban folytatott 

Kálvária úti lakóterületi 

szabályozásra nem 

került még sor, a 

biológiai aktivitás érték 

fenntartása miatt 

szükséges 

128. új Kőzúzó utcai 

sportfejlesztés 

szabályozása során 

célzott közterületi 

módosítás a Kőzúzó 

köz és Kőzúzó utca 

csomópontjánál 

véleményezési 

anyagban 

szerepelt 

jelenleg 

aktuális 

az új szabályozási 

javaslat nem érinti az 

önkormányzati 

tulajdonú 472 és 473 

hrsz-ú (volt autósiskola) 

épületeket 

129. új Nagy hajóállomáshoz 

tervezett parkolótól a 

Pap-szigeti Duna-ág 

mentén 11-es főútra 

véleményezési 

anyagban 

szerepelt 

jelenleg 

aktuális 
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kivezető tervezett út 

130. új Kőzúzó köz felől a 

tervezett nyugati 

tehermentesítőre 

vezető tervezett út 

véleményezési 

anyagban 

szerepelt 

jelenleg 

aktuális 

 

131. új Pismány új 

buszforduló 

közlekedési területbe 

sorolása 

- jelenleg 

aktuális 

 

132 új. szintterületi mutató 

számítás módosítása a 

lejtős területeken, 

lejtés mértékéhez 

igazított sávos 

kedvezmény 

meghatározásával 

- jelenleg 

aktuális 

 

és a módosított lista szerint kéri a véleményezési eljárás lefolytatását 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 

 

A többi felülvizsgálati elem tekintetében az eljárást függőben tartja, azokról további 

egyeztetéseket követően a későbbiekben dönt. Továbbtervezésük irányultságát tekintve 

az előterjesztés 6. számú mellékletében szereplő táblázatban az alábbiakat kéri módosítani: 

133 

új 

Napossétány-Szeles-

Kakukk utcák 

összekötésére tervezett út 

szélesítésének 

felülvizsgálata  

- kéri 

vizsgálni 

 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 
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Szerkezeti tervet érintő módosítás tekintetében a Képviselő-testület az alábbi 

településfejlesztési döntéseket hozza: 

- Pismány, Barackos út 6206 hrsz-ú területéből a volt buszfordulónál kialakított játszótér 

területének közlekedési területből zöldterületbe (Z-2) sorolása  

- a játszótértől északkeletre eső területhányad kertvárosias (Lke-SP3) lakóterületbe 

sorolása. 

- a 2056/15 hrsz-ú ingatlan zöldterületből (Z-2) Lke-07 lakóterületbe sorolása,  

- a 2056/14 hrsz-ú ingatlan részterülete Z-2 övezetbe sorolása 

A településszerkezeti terv fenti módosítását Szentendre Város Képviselő-testülete támogatja, 

a módosítás a településfejlesztési koncepcióban foglaltaknak (40/2001. (III.13) Kt. sz. 

határozat) megfelel, azzal nem ellentétes. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete a véleményezési eljárás lezárását megelőző egyeztető 

tárgyalás anyagához a következőket rögzíti: 

1. Az illetékes államigazgatási szervek véleménye alapján megállapítást nyert, hogy a 

tervezett módosítások környezeti vizsgálat lefolytatását nem teszik szükségessé. 

2. A közbenső véleményezésre kiküldött anyaggal kapcsolatosan jelen, I. szakaszban 

szándékolt döntések tekintetében - az Állami Főépítész véleménye alapján szükséges 

HÉSZ átdolgozások kivételével - nem áll fenn ellentétes vélemény. 

3. A véleményezés során beérkezett észrevételekre tekintettel szándékolt új módosításokat az 

egyeztető tárgyalás keretében kívánjuk egyeztetni. 

4. Az államigazgatási szervek véleményére adandó önkormányzati válaszokat az alábbiak 

szerint kéri az egyeztető tárgyalás anyagában szerepeltetni: 

 

szerv vélemény válasz  

Honvédelmi 

Minisztérium 

Hadműveleti és 

Kiképzési Főosztály 

Kéri a TSZT I. 

ütemében is a 

honvédségi területek 

K-HT besorolását. 

az TSZT II. ütemében 

szereplő 

területfelhasználási 

kategóriák módosítása 

jelen eljárási ütemben 

nem szándékolt, további 

egyeztetés szükséges 

 

Közép-Duna-Völgyi 

Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és 

Vízügyi Igazgatóság 

 

Nem tartja célszerűnek 

a Nyugati 

tehermentesítő út 

nyomvonalának 

jelölését a Tervben, 

amíg nincs meg a 

Módosítás a hatályos 

szabályozási tervben 

jelen eljárási ütemben 

nem szándékolt, a 

korábbi nyomvonalterv 

továbbra is szerepeltetett 
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környezetvédelmi 

engedély. 

marad. 

Budakalász Város 

Polgármesteri Hivatala 

 

Javasolja a 

Budakalászi tavak 

körül tervezett út 

meghosszabbítását 

északi irányban 

Szentendre felé. 

A Bányatavak térsége 

továbbra is nem 

szabályozott terület 

marad. Javaslatukat a 

terület szabályozási terve 

készítésénél a 

későbbiekben vizsgáljuk. 

 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi 

és Idegenforgalmi Bizottságot az egyeztető tárgyalás anyagának véglegesítésére 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

43/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete  

1. elfogadja a Harsányi László Zoltán, Harsányiné Pap Edit Irén, Bellovics Anett Mária, 

Oszkó Andor és Oszkó Andorné tulajdonosokkal kötendő megállapodás szövegét a 

határozat melléklete szerinti tartalommal.  

2. felkéri a Polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dicső Zoltán és Tolonics Gyula képviselők elhagyják az üléstermet, a jelenlévő képviselők 

száma 13. fő. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja, hogy következő napirendi pontként a meghívó 

szerinti 15. napirendi pont: „Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 

23/2006. (VI. 15.) Önk. sz. rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg, az 

önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
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bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló …/2011. (…) önkormányzati rendelet 

megalkotásáról, és hatályba lépéséről – II. forduló” kerüljön megtárgyalásra.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2593   Száma: 11.01.20/23/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 22:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

     

 

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

 

 

 

 

 

24.  Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 23/2006. (VI. 15.) 

Önk. sz. rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg, az önkormányzat 
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tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, 

valamint elidegenítésükről szóló …/2011. (…) önkormányzati rendelet 

megalkotásáról, és hatályba lépéséről – II. forduló  

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést, megadja Pintér Ádám bizottsági 

elnöknek a szót. 

 

Dicső Zoltán és Tolonics Gyula képviselők megérkeznek az ülésterembe a jelenlévő 

képviselők száma 15 fő. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális és Civil Bizottság 

a rendelet-tervezetet a kiegészített módosításaival támogatja. Ismerteti, hogy a mai nap 

folyamán érkezett egy előterjesztés kiegészítés is, amit sajnál, hogy a bizottság nem láthatott. 

A hivatalban rendelkezésre álló adatok alapján megfelelőnek tűnik a javaslat, a bizottság 

nagyon fontosnak tarja a szociális bérlakók helyzetének megnyugtató rendezését. Mivel 

áprilisban lép hatályba a rendelet, ha addig valami probléma felmerülne, addig azt lehet 

módosítani. 

A Családvédelmi Munkacsoport a mai nap folyamán tartott egy rendkívüli ülést az 

előterjesztést újból áttekintették. Apró kritikájuk volt, hogy az előterjesztés szövegében az lett 

megfogalmazva, hogy a tagok szubjektív vélemény alapján jártak el eddig. Ez nem igaz. Dr. 

Morlin Eszter, a Családvédelmi Munkacsoport elnöke elmondta a bizottsági ülésen, hogy 

mivel az egyes tagok különbözően érzékenyek valamilyen szinten szociálisan, ezért 

valamilyen szinten szubjektív volt a vélemény. 

A munkacsoport javaslata volt: 11. § (3) bekezdésének kiegészítése g,. ponttal: ha nincs 

állandó szentendrei lakcíme, mióta él életvitelszerűen Szentendrén. 

3. pontnál szintén: bekerülne egy kiegészítés, hogy a nyilvántartott kérelmezők közül 

várakozó listát, valamint 25 igénylő sorrendet megállapított szűkített várakozó listát állít fel. 

/várakozó listát, valamint ez lenne a kiegészítés/ 

A hétfői bizottsági ülésen elfelejtett a bizottság szavazni ezért a 16. § (4) e ponttal való 

kiegészítése: ha a bérlő tartozása rendezése érdekében kér kisebb cserelakást, akkor el lehet 

tekinteni a 16. § 4. c pontjában meghatározott feltételtől.  

A mai napon is volt egy javaslat, hogy kisebb lakásba költözzön a bérlő, azért volt ez a 

javaslat, hogy a tartozás csökkenjen a rezsi költsége kisebb legyen, ezért szükséges ez a 

konstrukció. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: a 16. §-ban nem a minőségi lakáscsere van szabályozva, hanem 

a bérleti jog lakás tulajdon jogára való cseréjéről van szó, vagy másik bérleti jogra való 

cseréről. 

 

Hidegkuti Gergely és Kun Csaba képviselők elhagyják az üléstermet, a jelenlévő képviselők 

száma 13. fő. 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök: újból átnézi. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: javaslata, hogy a jelenlegi tárgyalás fejeződjön be, és az előterjesztés 

kerüljön újból 3. fordulóban megtárgyalásra. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a szavazást a javaslatról. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 2594   Száma: 11.01.20/23/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 22:13  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 30.77 26.67 

Nem 2 15.38 13.33 

Tartózkodik 7 53.85 46.67 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Nem - 

Zakar Ágnes OKB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Kun Csaba VKIB elnök Távol - 

 

     

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

Kéri a szavazást az előterjesztés kiegészítésben szereplő 11. § b-változatáról Pintér Ádám 

által elmondott javaslatokkal együtt. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2595   Száma: 11.01.20/23/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 22:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 11 84.62 73.34 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 15.38 13.33 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Magyar Judit PEB 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. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Kun Csaba VKIB elnök Távol - 

 

     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a módosítást elfogadja. 

Kéri a szavazást a 30. § b változatának elfogadásáról. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2596   Száma: 11.01.20/23/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 22:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 86.67 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 13.33 13.33 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a módosítást elfogadja. 

Kéri a szavazást a 2. számú melléklet Nyilatkozata „B” változat elfogadásáról, ami 

kiegészítésre került a bizottságok által. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2597   Száma: 11.01.20/23/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 22:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 
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Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB 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. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a módosítást elfogadja. 

Kéri a szavazást a rendelet 7. §-nak „B” változatáról. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2598   Száma: 11.01.20/23/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 22:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a módosítást elfogadja. 

Kéri a szavazást a másik előterjesztés kiegészítéséről, a szociális helyzet alapján történő 

bérbeadás „B” változatáról. 

Szavazás eredménye 

 

#: 2599   Száma: 11.01.20/23/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 22:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 86.67 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 13.33 13.33 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a módosítást elfogadja. 

Kéri a szavazást a költségelven és piaci alapon történő bérbeadás 12. § „B” változatáról. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2600   Száma: 11.01.20/23/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 22:16  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 86.67 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 13.33 13.33 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a módosítást elfogadja. 

Kéri a szavazást a lakbértámogatásra jogosultak köre és mértéke 33. § és a 34. § „B” 

változatának elfogadásáról. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2601   Száma: 11.01.20/23/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 22:16  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 86.67 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 13.33 13.33 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a módosítást elfogadja. 

Kéri a szavazást a 4. számú melléklet „B” változatának elfogadásáról. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2602   Száma: 11.01.20/23/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 22:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 86.67 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 13.33 13.33 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök 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 - 
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Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

 

     

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyben kéri a szavazást a rendeletről. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2603   Száma: 11.01.20/23/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 22:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 86.67 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 13.33 13.33 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a következő rendeletet alkotja: 

 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2011. (01. 20.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat tulajdonában álló lakások 

 és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször 

módosított 1993. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Ltv.), valamint a helyi 

önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 

79. § (2) bekezdés b) pontjában, kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában 

álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

 

 

 

 

 

ELSŐ RÉSZ 

 

LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRLETE 

 

I. fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A rendelet hatálya 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya a Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló valamennyi 

lakásra (a továbbiakban: lakás) és nem lakás céljára szolgáló helyiségre (a továbbiakban: 

helyiség) terjed ki. A lakások – a lakás fekvése alapján – „A” és „B” övezetbe sorolandók 

be. Az övezeti besorolást jelen rendelet 1. számú melléklet 1-2. pontjai, valamint az 5. 

pont tartalmazza.  

(2) A víz- és csatornadíj bérlő általi fizetésének szabályait külön önkormányzati rendelet 

állapítja meg.  

 

A bérbeadói jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervek 

2. § 
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(1) A bérbeadói jogokat és kötelezettségeket 

 a)  a Képviselő-testület, 

 b) az Egészségügyi, Szociális és Civil Bizottság, 

 c) az Egészségügyi, Szociális és Civil Bizottság a Költségvetési és 

Vagyongazdálkodási Bizottsággal együttesen, 

 d) a Polgármester, illetve 

 e) a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője a 21. § (1) bekezdésében meghatározott 

ingatlanok vonatkozásában 

gyakorolja az e rendeletben meghatározott feladatmegosztás szerint. 

(2) Helyiség bérleti jogának pályázati feltételeit, valamint a nyertes pályázóval kötendő 

bérleti szerződés alapvető kritériumait az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati 

vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló külön helyi rendelet alapján az adott 

ügyben döntésre hatáskörrel rendelkező szerv határozza meg. 

(3) A lakások és helyiségek kezelésével kapcsolatos bérbeadói jogokat – ha jelen rendelet 

másként nem rendelkezik – a Polgármester gyakorolja.  

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szervek kötelesek ezen rendeletben meghatározott 

feladataik ellátása során egymással együttműködni, a kért adatokat haladéktalanul 

közölni, szakmai ismereteikkel egymást segíteni. 

(5) A társasházakban lévő lakások és helyiségek bérbeadása során tekintettel kell lenni a 

társasházi alapító okiratban, illetve a társasház közgyűlésének, valamint ügyintéző 

szervének határozataiban foglaltakra is. 

(6) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Ltv., a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.), valamint az Ötv. rendelkezései 

megfelelően irányadóak. 

 

 

II. fejezet 

A LAKÁSBÉRLET LÉTREJÖTTE 

 

A lakásbérlet jogcímei 

3. § 

 

(1) Lakásbérleti jogviszony a következő jogcímek alapján létesíthető: 

  a)  Szociális helyzet alapján történő bérbeadás 

  b)  Költségelven történő bérbeadás 

  c)  Piaci alapon történő bérbeadás 

  d)  Közérdekű célból történő bérbeadás 

      e)  Bérbeadás bérlőkijelölésre vagy bérlő kiválasztására jogosult döntése alapján 

(Ltv. 3. § (3) bekezdés) 

f)  Lakás bérleti jogának cseréje 

g)  Minőségi lakáscsere 

h)  Lakás nem lakás céljára történő bérbeadása 

i)  Átmeneti lakás bérbeadása 

j)  Szociális intézményből elbocsátott részére történő bérbeadás 

k)  Szobabérlők házában lévő szobák bérbeadása 

(2) Lakáshasználati szerződés a 29. §–ban foglalt esetben és feltételekkel köthető. 

(3) Lakás és helyiség csak ezen rendeletben meghatározott jogcímen és módon adható bérbe. 

(4)  Az üres vagy megüresedett, illetőleg új építésű lakások bérbeadási jogcímének 

meghatározásáról, a jogcímet érintő bárminemű módosításról – ha e rendelet másként 
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nem rendelkezik – a Polgármester javaslata alapján az Egészségügyi, Szociális és Civil 

Bizottság valamint a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság együttesen dönt. 

(5) Bérlakásnak a lakásállományból való törléséről a Képviselő-testület dönt. 

 

Általános szabályok 

 

 

4. § 

 

(1) Lakásbérleti szerződés határozott időre, határozatlan időre vagy feltétel bekövetkeztéig 

köthető. A határozott időtartam legfeljebb 5 év lehet. 

(2) A határozott idő lejártát megelőzően a bérlő kérheti a szerződés meghosszabbítását, 

melyre a bérlőt fel kell hívni. Amennyiben a bérbeadás feltételei továbbra is fennállnak, a 

bérleti szerződés legfeljebb 2 évre hosszabbítható meg.  

(3) A lakásbérleti szerződés fennállása alatt a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni. 

A bérlő a lakásból történő két hónapot meghaladó távollétét és annak időtartamát, okát a 

(5) bekezdésben foglalt igazolások egyidejű csatolásával írásban köteles bejelenteni. 

Amennyiben a bérlő bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, a bérbeadó jogosult a 

bérleti jogviszony felmondására. 

(4) A bérlő indokoltan van távol a lakásból, ha arra 

a)  egészségügyi ok; 

b)  munkahely megváltozása; 

c)  tanulmányok folytatása; 

d)   közeli hozzátartozó tartós ápolása, gondozása 

miatt kerül sor. 

(5)  A bérlőnek (3) bekezdés szerinti bejelentéséhez csatolnia kell 

 a)  két hónapnál nem régebbi orvosi igazolását, kórházi záró jelentését vagy 

 b)  iskola látogatási igazolását vagy 

 c)  munkaszerződését. 

(6) Bérlő köteles félévente, minden év január 31-ig és július 31-ig bérbeadó felé írásban 

igazolni, hogy a közüzemi szolgáltatók felé fizetendő közüzemi díj tartozása nem áll 

fenn. Amennyiben bérlő fenti kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, vagy 

tartozása áll fenn, úgy bérbeadó bérleti szerződését az Ltv. 24. § (1) bekezdés b) pontja 

alapján felmondhatja. 

 

5. § 

 

(1) Bérbeadó köteles a lakás rendeltetésszerű használatát, a lakás berendezéseit, tartozékait a 

lakás átadásakor felvett leltár alapján, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek 

teljesítését legalább évente egy alkalommal ellenőrizni. A bérlő arra alkalmas időben a 

lakásba történő bejutást biztosítani és az ellenőrzést tűrni köteles. 

(2) Bérlő a lakásban állatot csak bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával tarthat. 

Amennyiben bérlő  

  a)  a hozzájárulást nem kéri meg, 

  b)  nem a hozzájárulásnak megfelelő állatot tart, 

  c)  hozzájárulás nélkül tart állatot, 

 bérbeadó bérlő szerződését elhelyezési kötelezettség nélkül az Ltv. 24. § (1) bekezdés b) 

pontja alapján felmondhatja.  

 

Óvadék 
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6. § 

 

(1) Bérlő a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg – a szociális helyzet alapján történő 

bérbeadást kivéve – óvadék megfizetésére köteles. 

(2) Az óvadék összege a lakásra megállapított havi lakbér 3-szorosának megfelelő összeg. 

(3) Amennyiben a szerződéskötéskor fizetett óvadék a Ptk. óvadékra vonatkozó 

rendelkezései alapján felhasználásra kerül, a bérlő köteles a bérbeadó felhívására 

kiegészítő biztosítékot adni, melynek összege azonos a kiegészítő biztosíték fizetési 

kötelezettség keletkezésekor hatályos bérleti díj 3-szorosával. Ha bérlő ennek nem tesz 

eleget, bérleti szerződését bérbeadó felmondhatja. 

(4) Bérbeadó köteles az óvadék, valamint a kiegészítő biztosíték összegét elkülönített 

számlán tartani. Az óvadék, illetve a kiegészítő biztosíték visszafizetésekor annak 

összege után kamat nem jár. 

(5) A kiegészítő biztosíték az óvadék jogi sorsát osztja. 

 

 

A lakásigény mértéke 

7. § 

 

 (1) A bérbe adható lakás szobaszáma (lakásigény) – az együttköltöző személyek számának 

alapulvételével – szociális bérbeadás esetén 

a)  egy személyig   1 lakószobát, 

b)  két személyig a  1,5 lakószobát, 

c)  három személyig a  2 lakószobát, 

d)  négy személyig a  3 lakószobát nem haladhatja meg. 

Minden – a 24. § alapján – befogadott további személy esetén a szobaszám felső határa fél 

szobával nő. 

(2) Amennyiben bérlő helyzetében a lakásigény mértékével kapcsolatos változás következik 

be, úgy bérlő köteles azt a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül a bérbeadó 

felé írásban bejelenteni. Bérbeadó a bérlő részére – a változásra tekintettel – megfelelő és 

beköltözhető lakást ajánl fel, amennyiben az igény mértékének megfelelő és beköltözhető 

lakás Bérbeadó rendelkezésére áll. 

(3) A cserelakás megfelelőségénél az Ltv. 26. § (2) bekezdését kell figyelembe venni. 

  

Az épülettel és a lakással kapcsolatos költségek viselése 

8. § 

 

 (1) Szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetében a lakás burkolatainak, ajtóinak, 

ablakainak és a lakás berendezéseinek karbantartásával, felújításával, illetőleg azok 

pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek viselésére a bérlő köteles. 

(2) Költségelven vagy piaci alapon történő bérbeadás esetében a lakás burkolatainak, 

ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek karbantartásával, felújításával 

kapcsolatos költségek viselésére a bérlő, pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek 

viselésére a bérbeadó köteles. 

(3) A 3. § (1) bekezdés d), e), h), i), j) pontjai szerinti bérbeadási jogcímek esetében a 

költségek viselésére a szociális helyzet alapján történő bérbeadásra vonatkozó szabályok 

irányadóak. 
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(4) A 3. § (1) bekezdés f) és g) pontjai szerinti bérbeadási jogcímek esetében a költségek 

viselésére azokat a szabályokat kell alkalmazni, amelyek a lakáscsere során újonnan 

bérbe vett lakásra vonatkoznak. 

(5) A bérbeadót terhelő kötelezettségek bérlő általi átvállalása, valamint ezen költségek 

megtérítése írásbeli megállapodás alapján lehetséges. A költségek megtérítése 

vonatkozásában a 31. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. 

 

 

III. fejezet 

A BÉRBEADÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI 

 

Szociális helyzet alapján történő bérbeadás 

9. § 

 

 (1) Szociális, jövedelmi, vagyoni helyzet alapján lehet az erre a célra kijelölt lakást bérbe 

adni annak az igénylőnek, aki jelen §-ban meghatározott feltételeknek megfelel, és nem 

áll fenn vele szemben a (6) bekezdésben meghatározott kizáró ok. 

(2) Szociális helyzet alapján csak határozott időtartamra, és legfeljebb 5 évre szóló 

lakásbérleti szerződés köthető. 

 

 

(3) Lakás szociális helyzet alapján történő bérbeadásának feltételei: 

a) az Európai Gazdasági Térség tagállamának állampolgársága, 

b) nagykorúság, 

 c) az igénylő és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször 

módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 4. § (1) bekezdés c) pontja 

szerinti családjának, valamint azoknak a személyeknek, akik az igénylővel a lakásban 

együtt laknak, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, a 

Szoctv. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egy főre eső havi nettó átlag jövedelme a 

kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a saját jogú öregségi nyugdíjminimum 

legkisebb összegének másfélszeresét, egyedülálló esetén pedig három és félszeresét nem 

haladja meg.  

(4) A lakást szociális helyzet alapján bérlő bérlők jogosultságát az Ltv-ben foglaltak alapján 

bérbeadó évente köteles felülvizsgálni. Bérlő kötelezettsége, hogy évenként, minden év 

január 31. napjáig nyilatkozzon az 5. számú melléklet szerinti nyomtatványon személyi, 

vagyoni és jövedelmi adatairól, valamint  nyújtsa be a nyilatkozatát alátámasztó 

igazolásokat.  

(5) Amennyiben bérlő a szociális bérbeadás feltételeinek nem felel meg, március 1. napjától 

vagyoni, jövedelmi viszonyai alapján költségelvű vagy piaci alapú lakásokra 

meghatározott mértékű lakbért köteles fizetni. Amennyiben bérlő a szociális helyzet 

alapján való jogosultságát az előzőek szerint határidőre nem, vagy nem megfelelően 

igazolja, úgy a bérlő március 1. napjától a következő év február 28. napjáig piaci alapú 

lakásokra meghatározott mértékű lakbért köteles fizetni.  

(6) Nem köthető bérleti szerződés, illetve nem hosszabbítható meg azzal a személlyel, aki 

a)  vagy akinek vele együttköltöző családtagja a kérelme benyújtását megelőző 10 

éven belül bérlakásáról pénzbeli térítés ellenében lemondott, vagy a kérelem 

benyújtását megelőző 10 éven belül a korábban az önkormányzattól bérelt 

bérlakását az Ltv., valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint 

kedvezményesen megvásárolta, 
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     b)  akinek maga, vagy vele együttköltöző családtagjai tulajdonában, 

haszonélvezetében lakás, hétvégi ház (üdülő) van, vagy önkormányzati lakásra 

bérleti jogviszonya áll fenn, kivéve a lakásbérleti szerződés 

meghosszabbításának esetét, az albérleti jogviszonyt és az átmeneti lakásra 

fennálló bérleti jogviszonyt,  

     c)  aki a kérelem benyújtásakor szándékosan valótlan adatot szolgáltat, illetőleg az 

adatok változásáról az önkormányzatot nem értesítette a bérbeadásról szóló 

döntésig, 

 d)  aki Szentendre Város Önkormányzat felé köztartozással, 

     e)  az Önkormányzattal fennálló bérleti szerződéséből eredő egyéb tartozással 

(különösen lakbér, vagy egyéb külön szolgáltatási díj, közműtartozás stb.) 

rendelkezik, 

     f)  aki szentendrei önkormányzati bérlakását a kérelme benyújtását megelőző 10 

éven belül elcserélte, 

 g)  aki beköltözhető ingatlanát elidegenítette, 

     h)  olyan vagyonnal rendelkezik, amelynek együttes értéke a mindenkori legkisebb 

öregségi nyugdíj ötvenszeresét meghaladja.  

 

 

10. § 

 

(1) Szociális helyzet alapján történő bérbeadásról, valamint az ilyen jogcímen bérbe adott 

lakásra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításáról a Családvédelmi Munkacsoport 

javaslata alapján az Egészségügyi, Szociális és Civil Bizottság dönt. 

(2) Az Önkormányzati bérlakás – szociális csereelhelyezés jogcímén – annak a személynek is 

bérbe adható, aki nem felel meg a 9. § (1)-(3) bekezdésekben foglalt feltételeknek, ha 

 a)  a bérlő az építésügyi, illetve az egészségügyi hatóság szerint romos, 

műszakilag elavult, vagy egészségügyi szempontból nem megfelelő lakásban 

él, vagy 

     b)  a bérlő családjában élő tartósan beteg személynek nem biztosított a 

különszoba, vagy 

 c)  a lakásban az egy főre jutó lakóterület nem haladja meg a 6 négyzetmétert. 

(3) A lakásbérleti jog folytatására jogosult a szerződés megkötésére irányuló kérelemhez 

mellékelni köteles a személyi, vagyoni és jövedelmi adatokról szóló nyilatkozatot, 

valamint a nyilatkozatot alátámasztó igazolásokat. A jogosultnak csak akkor lehet 

szociális helyezet alapján bérbe adni a lakást, amennyiben a bérleti jog folytatásakor 

szociális helyzete alapján jelen szakaszban meghatározott feltételeknek megfelel, és 

szociális rászorultságát igazolja. 

 

A szociális helyzet alapján történő bérbeadás eljárási rendje 

11. § 

 

(1) A lakás bérbeadására vonatkozó kérelmet jelen rendelet 2. számú mellékletét képező 

nyomtatványon a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani. A 9. § teljesülése esetén az 

önkormányzat a kérelmezőt nyilvántartásba veszi, és erről a lakásigénylőt értesíti. 

(2) A Képviselő-testület a már nyilvántartásba vett lakásigénylés törlését rendelheti el, ha: 

    a)  az igénylő az önkormányzatot az igényjogosultságot érintő adatok körében 

megtévesztette, 

       b)  az igénylő az önkormányzat felhívására az igénylés elbírálásához szükséges 

adatokat nem igazolja, a kért iratokat nem csatolja,  
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       c)  az önkormányzat olyan, - a szociális helyzet alapján történő bérbeadást érintő - 

bejelentési kötelezettség alá eső változásról szerez tudomást, amelyet az 

igénylő nem jelentett be, 

       d)  az igénylőnek felajánlott, a jogos lakásigény mértékét elérő három különböző 

felajánlott lakást nem fogadja el.  

(3) A várható bérbe adható lakások számához igazodóan a Képviselő-testület kétévente a 

nyilvántartott kérelmezők közül várakozó listát, valamint húszonöt igénylőt tartalmazó, 

sorrendet megállapító szűkített várakozó listát állít fel az alábbi szempontok alapján: 

   a)  rendelkezik-e szentendrei lakcímmel; 

   b)  mióta van szentendrei lakcíme; 

   c) mióta van nyilvántartva lakásigénye; 

   d)  együttköltöző, kiskorú gyermekeinek száma; 

   e)  jövedelmi viszonyai; 

   f)  lakhatási körülményei; 

 g)  ha nincs állandó szentendrei lakcíme, akkor mióta él életvitelszerűen 

Szentendrén.  

 A várakozó listát – annak elfogadását követően – 30 napra a Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtáblájára ki kell függeszteni, mely időtartam alatt a listával kapcsolatosan bárki 

kifogást tehet. A kifüggesztés ideje alatt tett kifogásokat az Egészségügyi, Szociális és 

Civil Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el. 

(4) A konkrét lakás bérbeadására vonatkozó javaslattétel előtt ismételten meg kell vizsgálni, 

hogy a 9. §-ban szabályozott feltételek fennállnak-e. 

(5) A bérleti szerződést a bérlővel a Polgármester köti meg a Jegyző ellenjegyzése mellett. 

(6) Amennyiben a szűkített várakozó listán következő jogosult a megüresedett lakást nem 

fogadja el, akkor az őt követő igénylőnek kell felajánlani bérleti jogviszony létesítésére. 

Ha olyan lakás marad üresen, amelyet a szűkített listán szereplők nem fogadnak el, akkor 

az Egészségügyi, Szociális és Civil Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt 

arról, hogy a lakásigénylők közül kinek lehet a bérleti jogviszony létesítését felajánlani.  

 

Költségelven és piaci alapon történő bérbeadás 

 

12. § 

 

 (1) Költségelven bérbe adandó lakást annak lehet bérbe adni, akinek a 9. § (3) bekezdés c) 

pontjában írt, egy főre eső havi nettó átlag jövedelme meghaladja a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum legkisebb összegének másfélszeresét, de nem éri el a háromszorosát, 

egyedülálló estén pedig meghaladja a három és félszeresét, de nem éri el az ötszörösét.  

(2) Piaci alapon bérbe adandó lakást annak lehet bérbe adni, akinek a 9. § (3) bekezdés c) 

pontjában írt, egy főre eső havi nettó átlagjövedelme meghaladja a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum legkisebb összegének háromszorosát, egyedülálló esetén pedig 

ötszörösét.  

(3) Költségelven vagy piaci alapon történő bérbeadás esetén lakásbérleti szerződés legfeljebb 

5 éves határozott időtartamra köthető. 

(4) Korábban szociális helyzet alapján bérbeadott lakásbérleti jogviszony bérbeadási 

jogcímének költségelvűvé vagy piaci alapúvá történő átminősítése esetén a lakás bérleti 

jogát fel kell ajánlani annak a személynek, aki a lakást a bérbeadási jogcím módosítását 

közvetlenül megelőzően szociális helyzet alapján bérelte és bérleti szerződése a 

határozott idő eltelte miatt szűnt meg, feltéve, hogy ezen személy az (1), illetve (2) 

bekezdés rendelkezéseinek megfelel. 
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13. § 

 

(1) A költségelven, illetve a piaci alapon történő bérbeadás pályáztatás útján történik, kivéve 

jelen rendelet 9. § (5) bekezdésében meghatározott esetet.  

(2) Azt követően, hogy valamely lakás bérbeadási jogcíme e rendelet 3. § (4) bekezdésének 

megfelelően költségelvűként, vagy piaci elvűként került meghatározásra, a Polgármester 

javaslatára az Egészségügyi, Szociális és Civil Bizottság, valamint a Költségvetési és 

Vagyongazdálkodási Bizottság együttesen meghatározza a pályázat tartalmi elemeit, 

vagyis azokat a feltételeket, melyeknek a pályázónak meg kell felelnie, valamint azokat a 

szempontokat, melyek alapján a bérlő kiválasztására sor kerül. 

(3) A pályázati hirdetményt a hivatal hirdetőtábláján 30 napra (a kifüggesztés keltezésének 

feltüntetésével) ki kell függeszteni, valamint egy írott sajtóban és az önkormányzat 

honlapján legalább egy alkalommal közzé kell tenni. 

(4)   A pályázatok benyújtására legalább 30 napot kell biztosítani. 

(5) A pályázatok beérkezését követően a bérbeadásról a Polgármester javaslatára az 

Egészségügyi, Szociális és Civil Bizottság, valamint a Költségvetési és 

Vagyongazdálkodási Bizottság együttesen dönt.  

 

 

 

Közérdekű célból történő bérbeadás 

14. § 

 

(1) A Képviselő-testület bérleti szerződést köthet olyan személlyel, akinek Szentendre 

városban történő letelepedése közérdeket szolgál. 

(2) A bérleti szerződés határozott időre vagy az alábbi feltételek valamelyikének 

bekövetkeztéig köthető: 

a)  Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri 

Hivatalával vagy Szentendre Város Önkormányzata által fenntartott más 

költségvetési szervvel fennálló közszolgálati, közalkalmazotti vagy 

munkaviszony fennállásáig; 

b)  vezetői megbízás visszavonásáig; 

c)  szentendrei lakás tulajdonjogának a bérlő vagy hozzátartozója általi 

megszerzéséig; 

d)  a bérlő haláláig. 

 

Bérbeadás bérlőkijelölésre vagy bérlő kiválasztására jogosult döntése alapján 

15. § 

 

A 3. számú mellékletében meghatározott lakások vonatkozásában a bérleti szerződést azzal 

kell megkötni, akit az Ltv. 2. § (3) bekezdésében meghatározott szerv bérlőkijelölési vagy 

bérlőkiválasztási jog alapján kijelöl. 

 
 
 

Lakáscsere 

16. § 

 

(1) Lakás bérleti joga másik lakás bérleti vagy tulajdonjogára cserélhető. 
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(2) A bérleti jog cseréjére irányuló kérelem iktatását követően az önkormányzati lakásra 

bérleti jogot szerző cserélő féltől haladéktalanul be kell kérni 

a)  lakásbérleti szerződését, vagy a lakásbérleti jogviszonya fennállását tanúsító 

bérbeadó írásbeli nyilatkozatát, 

       b)  lakástulajdonra történő csere esetén a tulajdonában álló lakóingatlanra 

vonatkozó tulajdoni lap 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát, 

 és azt másolatban csatolni kell az iratokhoz. A fenti okiratok benyújtására 30 napot kell 

biztosítani. 

(3) A cserelakás rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát a cserelakás helyszínen 

történő megtekintése alapján meg kell vizsgálni. 

(4)  A lakás elcseréléséhez való hozzájárulást a bérbeadó megtagadhatja, ha 

a)  a cserepartner (2) bekezdésben foglalt kötelezettségét határidőben nem teljesíti; 

b)  a benyújtott okiratok vagy a cserelakás helyszínen történő megtekintése alapján 

kétség merül fel a cserepartner lakásbérleti vagy tulajdonjogának fennállása 

kérdésében; 

c)  a bérlőnek lakáshasználati díj–tartozása, lakbér vagy közüzemi díj tartozása, 

illetve bármelyik félnek Szentendrén köztartozása van; 

d)  a cserélő fél az Önkormányzattal kötendő bérleti szerződés feltételeit nem 

vállalja. 

 (5) A bérbeadó a lakás elcseréléséhez hozzájáruló nyilatkozatához 90 napig kötve marad. E 

határidő elteltével – ha az önkormányzati lakást nem cserélik el – a bérbeadó hozzájáruló 

nyilatkozata hatályát veszti. 

(6) A bérleti jog másik lakás bérleti jogával történő cseréje esetén a lakásokat akkor lehet 

elcserélni, ha mindegyik érintett bérbeadó hozzájárult a lakások cseréjéhez. 

 

 

 

 

Minőségi lakáscsere 

17. § 

 

(1) Lakás a bérbeadó hozzájárulásával kisebb, nagyobb, magasabb vagy alacsonyabb 

komfortfokozatú lakásra cserélhető. 

(2) A várhatóan bérbe adható lakások tekintetében az Egészségügyi, Szociális és Civil 

Bizottság dönt a minőségi lakáscsere igénylő számára felajánlható cserelakásról.  

 

Lakás nem lakás céljára történő bérbeadása  

18. § 

 

(1) A Képviselő-testület dönthet lakás nem lakás céljára történő bérbeadásáról, ha 

 a) a lakás a kívánt célra az építésügyi szabályok figyelembevételével alkalmas, 

vagy átalakítható és  

b)  az átalakítás költségeit a bérlő bérbeszámítási, megtérítési igény nélkül vállalja 

és  

c)  a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megfizetését 

szerződésben vállalja.  

(2) Az (1) bekezdésben alkalmazandó bérleti díj legkisebb összegét az 1. számú melléklet 7. 

pontja tartalmazza. 

(3) A bérbeadásra egyebekben – a 35. § (1)–(3) bekezdései kivételével – a jelen rendelet VII. 

fejezetében foglaltakat kell alkalmazni. 
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Átmeneti lakás bérbeadása 

19. § 

 

(1) Az 1. számú melléklet 3. pontjában meghatározott átmeneti lakásokra az Ltv. 23. § (4) 

bekezdésében meghatározott esetben, illetve egyéb rendkívüli élethelyzetben a 

Polgármester legfeljebb 1 évre szóló határozott idejű bérleti szerződést köthet, mely egy 

alkalommal legfeljebb fél évvel meghosszabbítható. 

(2) A bérlő a jelen rendeletben a komfortos, B övezeti besorolású lakásokra vonatkozó lakbér 

mellett az Önkormányzat részére havonta köteles megfizetni az áram-, illetve 

vízfogyasztása, mint külön szolgáltatás után kiszámlázott díjat is. 

(3) Három havi bérleti díj, illetve közüzemi díj tartozás esetén bérbeadó a szerződést 

felmondja. Amennyiben bérlő a felmondás ellenére a lakást nem adja át a megjelölt 

időpontban, bérbeadó az áram- és vízszolgáltatás megszünteti. 

 

Szociális intézményből elbocsátott részére történő bérbeadás 

 

20. § 

 

(1) Az a szociális intézményből elbocsátott személy, aki a lakásbérleti jogviszonyáról az 

intézménybe utaláskor pénzbeli térítés nélkül mondott le, a lemondással érintett lakással 

megegyező bérbeadási jogcímen, ahhoz hasonló adottságú lakás bérleti jogára jogosult. 

Amennyiben ilyen lakást a bérbeadó átmenetileg felajánlani nem tud, úgy a szociális 

intézményből elbocsátott személy átmeneti lakásra jogosult. 

(2) Az a szociális intézményből elbocsátott személy, aki a lakásbérleti jogviszonyáról az 

intézménybe utaláskor pénzbeli térítés ellenében mondott le, a jelen rendelet szabályai 

szerint juthat lakás bérleti jogához. Ez esetben a 9. § (6) bekezdés a) pontjának első 

fordulata nem alkalmazandó. 

 

Szobabérlők házában lévő szobák bérbeadása 

21. § 

 

 (1) Az 1. számú melléklet 4. pontjában meghatározott szobabérlők házában található szobák 

bérbeadására a Polgármester jogosult a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetőjének javaslata 

alapján.  

 (2) Bérleti szerződés a jelen rendelet 14. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feltétel 

bekövetkeztéig köthető. 

(3) A bérleti szerződés érvényességének feltétele a Jegyző ellenjegyzése. 
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IV. fejezet 

LAKÁSBÉRLETHEZ KAPCSOLÓDÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK 

 

Bérlőtársi jogviszony 

22. § 

 

(1) Önkormányzati lakásra bérlőtársi szerződés jelen rendeletben meghatározott feltételek 

szerint köthető. 

(2) Bérlőtársi szerződés megkötését a bérlő és a leendő bérlőtárs együttesen, írásban kérhetik 

a bérbeadótól. 

(3) A jogosultak közös írásbeli kérelmére bérlőtársi szerződést kell kötni:  

a)  a házastársakkal,  

b)  bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébe bejegyzett élettársakkal, 

valamint 

    c)  az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába felvett élettársakkal, feltéve, hogy 

az élettársi kapcsolatból közös gyermek született. 

(4) Nem köthető bérlőtársi szerződés, ha a (3) bekezdésben említett hozzátartozó Szentendre 

város területén beköltözhető lakással vagy hétvégi házzal (üdülő) rendelkezik. 

(5) Bérlőtársi szerződés már fennálló bérleti jogviszony esetén abban az esetben köthető, ha a 

bérlőnek lakbér és közmű tartozása nem áll fenn. 

(6) A (3) bekezdésben említett írásbeli kérelemhez mellékelni kell 

  a)    a (3) bekezdés a) pontja esetén a házassági anyakönyvi kivonatot; 

      b) a (3) bekezdés b) pontja esetén a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvi 

kivonatát; 

c)  a (3) bekezdés c) pontja esetén igazolást arra vonatkozólag, hogy közjegyző az 

Élettársi  Nyilatkozatok Nyilvántartásába vette, valamint a közös gyermek 

születési anyakönyvi kivonatát. 

 

Társbérleti jogviszony 

23. § 
 

(1) Lakásban lévő társbérleti lakrészre új társbérleti szerződést kötni nem lehet. 

(2) A megüresedő társbérleti lakrészt a lakásban maradó társbérlőnek fel kell ajánlani a már 

meglévő lakásbérleti szerződésének feltételeivel - kivéve a bérleti díj és a külön 

szolgáltatási díjak összegét - úgy, hogy az egész lakásra önálló bérleti jog keletkezzen. A 

9. § (6) bekezdése ebben az esetben is megfelelően alkalmazandó. 

 (3) Amennyiben a társbérlő az egész lakás bérleti jogára nem tart igényt, a megüresedett 

társbérleti lakrész akkor sem adható ki önálló bérletként.  

 

Hozzájárulás a lakásba történő befogadáshoz 

24. § 

 

(1) A lakásba a bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül is befogadhatja házastársát, 

gyermekét, befogadott gyermekének a gyermekét, valamint szülőjét. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a lakásba a bérlő kizárólag a Ptk. 

szerinti közeli hozzátartozóit, valamint a bérlővel jelen rendeletben szabályozottak szerint 

kötött tartási szerződés szerinti eltartót fogadhatja be a bérbeadó előzetes írásbeli 

hozzájárulása alapján. 

(3) Bérlő köteles az (1) bekezdés esetében a befogadást, a (2) bekezdés esetében pedig a 

befogadáshoz történő hozzájárulás iránti kérelmet a bérbeadónak haladéktalanul, írásban 
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bejelenteni a közeli hozzátartozói minőség igazolása, illetve a tartási szerződés csatolása 

mellett. 

(4) Amennyiben a bérlő (bérlőtárs) az önkormányzati lakásba bérbeadói hozzájárulás nélkül 

fogad be valakit, a lakásbérleti jogviszonyt a bérbeadó az Ltv. 24. § (1) bekezdés b) pontja 

alapján elhelyezési kötelezettség nélkül felmondhatja.  

(5) A (2) bekezdés szerint befogadott személy közjegyző előtt köteles nyilatkozni arról, hogy 

a bérlő lakásbérleti jogviszonyának bármely okból való megszűnése esetén a lakást 30 

napon belül elhagyja. 

(6) A hozzájárulás megtagadható, ha 

a)   a bérlőnek az Önkormányzat felé bármely jogviszonyból eredő tartozása vagy 

köztartozása áll fenn, 

b)  a lakásban az egy főre eső szobaszám 0,3-nál kevesebb. 

  

Tartási szerződés 

25. § 

 

(1) A bérlő a lakásbérleti jog folytatása ellenében tartási szerződést a bérbeadó írásbeli 

hozzájárulásával köthet. 

(2) A bérbeadó megtagadhatja a tartási szerződéshez való hozzájárulását, ha a szerződő felek 

életkora vagy egyéb körülményei alapján a bérlő tartásra nem szorul, illetőleg az eltartó a 

tartásra nem képes. 

(3) Tartási szerződésből eredő bérleti jogviszony folytatása esetén az eltartó az eltartottal 

azonos feltételekkel jogosult a bérleti jogviszony folytatására azzal, hogy a 10. § (3) 

bekezdésének rendelkezései megfelelően alkalmazandók. A jelen rendelet 9. § (6) 

bekezdésében foglaltak ebben az esetben nem alkalmazhatók. 

 

 

Lakás albérletbe adása 

26. § 

 

(1) A lakást a bérlő albérletbe csak a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával és csak az 

lakószobák 50%-ának mértékéig adhatja. Bérlő köteles az albérleti szerződést annak 

aláírását követő 8 napon belül bemutatni. 

(2) A bérlő a lakószobák 50%-át meghaladó mértékben csak arra az időre adhatja albérletbe a 

lakást, amíg a jelen rendelet 4. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően, a 

bérbeadónak előzetesen, írásban bejelentve indokoltan van távol a lakásból. 

(3) A bérbeadó hozzájárulása nélkül történő albérletbe adás az Ltv. 25. § (4) bekezdése 

szerinti olyan súlyos szerződésszegésnek minősül, ami a lakásbérleti szerződés azonnali 

hatályú felmondását vonja maga után. 

(4) A bérbeadó az albérlő későbbi elhelyezésére kötelezettséget nem vállal. 

(5) Az albérletbe adáshoz történő hozzájárulás iránti kérelmét a bérlőnek a bérbeadóhoz 

írásban kell benyújtania és egyben csatolnia kell az albérleti szerződést. 

 

A lakásbérlet megszüntetése cserelakással vagy pénzbeli térítés fizetésével 

27. § 

 

(1) A felek a lakásra kötött szerződést közös megegyezéssel megszüntethetik úgy, hogy a 

bérbeadó a bérlőnek másik lakást ad bérbe, vagy pénzbeli térítést fizet. A pénzbeli térítés 

ellenében, közös megegyezéssel történő megszűntetés kérdésében a Költségvetési és 

Vagyongazdálkodási Bizottság javaslata alapján – az önkormányzat vagyonáról és az 
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önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 34/2003. (VI.18.) 

Önk. sz. rendeletben meghatározott – a forgalomképes vagyon feletti tulajdonosi jogokat 

gyakorló szerv jogosult dönteni. A másik lakás bérbeadása mellett pénzbeli térítés is 

fizethető.  

(2) A bérbeadó a határozatlan időre kötött bérleti szerződésnek az Ltv. 26. § (1), illetve (7) 

bekezdés szerinti felmondása esetén a bérlővel megállapodhat, hogy lakás felajánlása 

helyett részére pénzbeli térítést fizet. 

(3) A másik lakás megfelelőségénél figyelembe kell venni mindkét önkormányzati lakás 

a) komfortfokozatát, 

b)  alapterületét, 

c)  műszaki állapotát, 

d) lakóhelyiségeinek számát, 

e) településen és épületen belüli fekvését, 

   f) lakbérét. 

(4) Ha a bérlő másik önkormányzati lakásként kisebb alapterületű, kevesebb szobaszámú, 

alacsonyabb komfortfokozatú lakás bérletét is elfogadja, úgy a pénzbeli térítés mértéke a 

két lakás éves lakbére közötti különbség tízszerese. Ha a bérlőnek másik önkormányzati 

lakásként – különös tekintettel, ha bérlő jelen rendelet 17. §-a alapján minőségi 

lakáscserét kezdeményez – nagyobb alapterületű, több szobaszámú, magasabb 

komfortfokozatú lakás bérletét ajánlja fel bérbeadó, és bérlő ezt elfogadja, úgy a bérlő a 

két lakás éves lakbére közötti különbség tízszeresét köteles bérbeadónak megfizetni.  

(5) Ha a bérlő másik lakás helyett pénzbeli térítést fogad el, úgy a pénzbeli térítés mértéke a 

lakás 1. számú melléklet 6. pontja alapján meghatározott, szociális helyzet alapján 

bérbeadott lakás éves bérleti díjának ötszöröse.  

(6) Pénzbeli térítés csak akkor fizethető ki, ha 

a)  a bérlő a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozta, vagy 

hozzájárult ahhoz, hogy a fizetendő pénzbeli térítés összegéből ezen kiadásait a 

bérbeadó rendezze, így a pénzbeli térítés maradék összegére tarthat igényt, és  

b) a lakást kiürítve, kifestve és kitakarítva a bérbeadónak átadta, és  

c) határozatlan időre szóló bérleti szerződéssel rendelkezik. 

 

 

V. fejezet 

A LAKBÉR ÉS A LAKÁSHASZNÁLATI DÍJ 

 

A lakbér mértéke 

28. § 

 

(1) A szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetében a lakbér mértékét az 1. számú 

melléklet 6. pontjában meghatározott komfortfokozat, alapterület és településen belüli 

elhelyezkedés szerint meghatározott díjak alapulvételével kell meghatározni. 

(2) Közérdekű célból történő bérbeadás esetén a fizetendő lakbér a piaci alapú lakbér 

mértékével egyenlő. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Polgármesteri Hivatalával vagy Szentendre Város Önkormányzata által fenntartott más 

költségvetési szervvel fennálló közszolgálati, közalkalmazotti vagy munkaviszonyban álló 

bérlő esetén a közérdekű célból történő bérbeadás bérleti díja a költségelven 

meghatározott lakbér mértékével egyenlő. 

(3) A költségelven történő bérbeadás esetén bérlő a lakás karbantartási, üzemeltetési, felújítási 

és működési költségeit (a ténylegesen mért, vagy alapterület arányában számított) fedező 
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lakbért köteles fizetni, mely az 1. számú melléklet 6. pontjának alapulvételével 

meghatározott lakbér háromszorosa.  

(4) Piaci alapú lakbér az 1. számú melléklet 6. pontjának alapulvételével meghatározott lakbér 

négyszerese. 

(5) Az átmeneti lakások bérleti díjára a 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni. 

(6) A külön szolgáltatások díját a bérbeadó a szolgáltatás biztosításával kapcsolatosan 

felmerülő kezelési, üzemeltetési, karbantartási és felújítási költségeinek 

figyelembevételével úgy állapítja meg, hogy az ezen költségekre fedezetet nyújtson. 

(7) Az 1. számú melléklet 6. pontjában meghatározott lakbérek mértéke minden év március 1. 

napjától a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett inflációs ráta (fogyasztói árindex 

átlagos változásának) mértékével nő. Az első emelésre 2012. március 1. napjától kerül sor. 

 

A lakáshasználati díj 

29. § 

 

(1) Ha az önkormányzati lakásban a lakásbérleti szerződés megszűnésekor olyan személy 

marad vissza, aki sem az Ltv., sem jelen rendelet szabályai szerint nem tarthat igényt 

elhelyezésre, köteles a lakást a szerződés megszűnésétől számított 15 napon belül 

elhagyni. Ha a lakást jogcím nélkül használó személy a lakáselhagyási kötelezettségének 

nem tesz eleget, az egyébként a 28. § szerint fizetendő díj (lakáshasználati díj) a jogcím 

nélküli használat kezdetétől számított második hónap elteltével kétszeresére, hatodik 

hónap elteltével hatszorosára, 1 év elteltével tízszeresére emelkedik. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a jogcím nélküli lakáshasználó írásbeli kérelme 

alapján a Polgármester a Családvédelmi Munkacsoport javaslata alapján egyéb rendkívüli 

élethelyzetben úgy dönthet, hogy a lakást a jogcím nélküli lakáshasználó az adott lakás 

után a 28. § alapján vagyoni-, jövedelmi viszonyai szerint egyébként fizetendő bérleti díj 

mértékének megfelelő mértékű lakáshasználati díj ellenében határozatlan ideig tovább 

használhatja.  A jogcím nélküli lakáshasználónak kérelmében meg kell jelölnie azt az 

egyéb rendkívüli élethelyzetet, mely alapján a döntést kéri. A lakáshasználati díj 

mértékének felülvizsgálatára a 8. § (4) bekezdése megfelelően irányadó.  

 (3) A Polgármester (2) bekezdés szerinti döntésének feltétele, hogy a lakáshasználónak a 

kérelem benyújtásakor a korábbi lakásbérleti jogviszonyából eredően ne legyen az 

Önkormányzat felé fennálló esedékes pénztartozása. 

 (4) A lakáshasználat megszűnik, és a jogcím nélküli lakáshasználónak a lakást az erre 

vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül át kell adni, ha 

      a)  a jogcím nélküli lakáshasználó jogviszonyából eredő fizetési kötelezettségét 

nem teljesíti, 

   b) a Polgármester lakásgazdálkodási szempontok alapján a lakáshasználat 

megszüntetéséről dönt. 

(5) A (2)–(3) bekezdésekben foglalt esetben az ott meghatározott feltételekkel a jogcím 

nélküli lakáshasználóval lakáshasználati szerződés köthető. 

(6) Amennyiben a jogcím nélküli lakáshasználó a Polgármester által megjelölt időpontban a 

lakást önként nem adja át, a Polgármester ettől az időponttól számított 30 napon belül 

haladéktalanul köteles a lakás kiürítése iránt bíróság előtt peres eljárást kezdeményezni, 

kivéve, ha a jogcím nélküli lakáshasználó másik lakásra tarthat igényt. 

 

 

 

Megállapodás a hátralékok rendezésére 

30. § 
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(1) Lakbér, külön szolgáltatási díj, közüzemi díj tekintetében fennálló hátralék rendezése 

érdekében 1.500.000 Ft-ig a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság – az 

Egészségügyi, Szociális és Civil Bizottság előzetes véleményezése mellett - a bérlővel 

megállapodást köthet a hátralék részletekben történő megfizetéséről, illetve dönt a 

hátralék elengedéséről, kamatkedvezmény nyújtásáról. 1.500.000 Ft fölött Szentendre 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.  

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában hátralék minden olyan a bérleti szerződés vagy 

jogszabály alapján az önkormányzati lakás bérlőjét terhelő fizetési kötelezettség, melyet 

az előírt esedékesség napjáig nem fizettek meg. 

 (3) A bérlő részletfizetés iránti kérelmében köteles saját, valamint családja jövedelmi, 

vagyoni viszonyairól nyilatkozni, illetve csatolni a nyilatkozatát alátámasztó 

igazolásokat. 

(4) Részletfizetési megállapodás csak határozott idejű lakásbérleti szerződés estén köthető. A 

részletfizetés  

  a)  100.000,- Ft tőke tartozásig legfeljebb 12 havi, 

  b)  100.001-200.000,- Ft tőke tartozásig legfeljebb 24 havi, 

  c)  200.001,- Ft tőke tartozás felett pedig legfeljebb 36 havi 

    részletre engedélyezhető azzal, hogy a részletfizetési megállapodás megkötésével 

egyidejűleg bérlő három havi bérleti díjnak megfelelő részletet egy összegben köteles 

megfizetni.  

(5) Bérlő a részletfizetési megállapodást a megállapodás megkötésére felhívó levél 

kézhezvételét követő 8 napon belül köteles megkötni. Amennyiben bérlő a felhívó levelet 

átvette, és a részletfizetési megállapodást az előzőekben írt határidőben nem írja alá, úgy 

bérlő a részletfizetés lehetőségét elveszíti.  

(6) Amennyiben bérlő a részletfizetési megállapodásban foglaltakat nem tartja be, úgy 

tartozása egy összegben esedékessé válik, melyre bérlőt fel kell hívni. Ha bérlő a fizetési 

felszólítás ellenére sem fizeti meg egy összegben a fennálló tartozását, a bérleti 

szerződése felmondható.  

 

Lakbérbeszámítás 

31. § 
 

 

(1) A bérbeadó és a bérlő írásban megállapodhat, hogy 

      a)  a lakást a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá és látja el a 

komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel; 

      b)  az épülettel vagy a lakással kapcsolatos, a jelen rendelet szerint bérbeadót 

terhelő költségeket a bérlő vállalja át; 

  c)  a bérlő a lakást átalakítja, korszerűsíti.  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a bérlő – a bérbeadó által igazolt – 

beruházás költségeit lakbérbeszámítás útján érvényesítheti. Lakbérbeszámítás a 

mindenkori komfortfokozatnak megfelelő lakbér mértékéig tudható be, a bekerülési 

összeg lejártáig. 

(3) Határozott idejű bérleti szerződés esetében akkor köthető bérbeszámítási megállapodás, 

ha a mindenkori lakbér mértékéig való betudás mellett a bekerülési összeg szerződés 

fennállása alatt betudható. 

(4) Amennyiben az (1) bekezdés c) pontjában említett munka elvégzése következtében a 

lakás komfortfokozata is megváltozik, a bérlő az új komfortfokozat szerinti lakbér 

megfizetésére köteles. 
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(5) Az (1) bekezdés szerinti megállapodást írásba kell foglalni és abban fel kell tüntetni a 

bérlő által végzendő munkálatok körét és azok várható költségeit. Lakbérbeszámításra a 

bérlő által benyújtott és a bérbeadó által jóváhagyott költségvetés szerint igazolt számla 

alapján kerülhet sor. 

 

 

32. § 

 

(1) A bérlő által végzett, végeztetett kivitelezési munkák csak akkor fogadhatók el, vehetők 

át, tudhatók be, ha megfelelnek a vonatkozó szabványoknak, műszaki irányelveknek, a 

kivitelezéssel érintett szakhatósági követelményeknek, a szakmai szabályoknak, a 

bérbeadóval előzetesen és a kivitelezési munkák közben egyeztetett feltételeknek.  

(2) Bérlő által benyújtott számlák csak a következő igazolások bemutatása után tudhatók be:  

     a)  a bérbeadó műszaki átvételének igazolása,  

     b)  a kivitelezéssel érintett szakhatóságok és szolgáltatók műszaki átvételének 

igazolása, 

     c)  a beépített anyagok minőségi megfelelőségének igazolása, 

     d)  a szabályos kivitelezői nyilatkozatok, 

     e)  az engedélyköteles tervek, 

     f)  a megvalósulási dokumentáció. 

(3) Bérlő szavatol a beépített anyagok minőségéért és az elvégzett munkákért. Szakszerűtlen 

kivitelezés esetén a bérlő köteles viselni a szakszerűtlen munkával kapcsolatban 

fölmerülő összes költséget, szükséges visszabontások és helyreállítások, átalakítások stb. 

költségeit. Bérlő kizárólag szabványos és hazai építőipari alkalmassági minősítéssel 

rendelkező anyagokat építhet, építtethet be. 

(4) Kivitelezés közben a bérbeadó köteles, a bérlővel egyeztetett időpontban rendszeres 

ellenőrzést tartani.  

(5) Az eltakarás előtt minden vezetékrendszert ellenőrizni kell. Csak helyszíni 

jegyzőkönyvben átvett és fotókkal dokumentált vezetékrendszer takarható (burkolható, 

vakolható, betonozható, borítható, stb.) el. 

(6) Amennyiben bérlő bérbeadót a munkákkal kapcsolatos valamely tényről vagy 

körülményről szándékosan vagy célzatosan megtéveszti, bérbeadó nem köteles a 

bérbeszámítási megállapodás alapját képező munkák megtérítésére illetve bérlő a 

bérbeadó felszólítására köteles saját költségén az eredeti állapotot helyreállítani.  

 

 

VI. fejezet 

A LAKBÉRTÁMOGATÁS 

 

A lakbértámogatásra jogosultak köre és mértéke 

33. § 

 

 (1) Lakás bérlőjét – az (5) bekezdés kivételével – lakbértámogatás illeti meg, ha a bérlőnek 

és a Szoctv. 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti családjának nettó havi jövedelme nem 

haladja meg a saját jogú öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének ötszörösét. 

(2) A lakbértámogatás mértéke fizetendő lakbér 40%-a azzal, hogy bérlő minimum a 

szociális alapú lakbért köteles megfizetni havonta. 

(3) A támogatás igényléséhez csatolni kell: 

      a)  a közös háztartásban élők, jövedelemmel rendelkező hozzátartozók 

jövedelemigazolását, illetve nyugdíjszelvényét; 
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  b)  a bérleti szerződést; 

  c)  a lakbérszámlát; 

      d)  az igazolást arról, hogy nem áll fenn lakbérhátraléka; 

  e)  a lakásfenntartási kiadásait igazoló számlákat; 

  f)  a gyógyszerkiadásait igazoló orvosi igazolást. 

(4) A támogatást a bérlőnek kell kérelmeznie a jelen rendelet 4. számú melléklete szerinti 

nyomtatványon. 

(5) Nem biztosítható támogatás annak a kérelmezőnek, aki 

      a)  a lakását részben vagy egészben albérlet vagy más módon hasznosítja; 

    b)  a támogatás iránti kérelemben valótlan adatokat állít, vagy olyan adatokat 

közöl, illetve olyan adatszolgáltatást mulaszt el, mely által jogosulatlan 

előnyhöz jut; 

 c)  tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés jogosultja, kivéve, ha annak 

felbontására a bírósági eljárás megindult, 

 d)  lakásában vagy annak egy részében vállalkozással kapcsolatos tevékenységet 

folytat, 

    e)  akinek maga és vele életvitelszerűen együttlakó családtagjai tulajdonában a 4. 

számú melléklet 1.2 pontjába meghatározott összeget meghaladó ingó, illetve 

ingatlan vagyontárgy van, 

            f)  az 58. § (5) bekezdése szerinti lakbértámogatás szempontjából elismert 

lakásnagyságnál nagyobb lakást bérel, 

      g) aki az Önkormányzattal fennálló bérleti szerződéséből eredő egyéb tartozással 

(különösen lakbér, vagy egyéb külön szolgáltatási díj, közműtartozás stb.) 

rendelkezik. 

 

 

34. § 

 

(1) A lakbértámogatás iránti kérelmet a Családvédelmi Munkacsoport javaslatára a 

Polgármester bírálja el. Különös méltánylást érdemlő esetekben a Polgármester 

javaslatára az Egészségügyi, Szociális és Civil Bizottság a jelen rendeletben 

meghatározott feltételektől eltérhet. 

(2) A kérelemben foglaltak valódiságát környezettanulmány, előző évi adóbevallás, 

földhivatali, rendőrségi, az önkormányzati lakásállomány mindenkori kezelőjének 

megkeresése útján lehet ellenőrizni. 

(3) A lakbértámogatás egy évre szól, a támogatás iránti kérelmeket meg lehet újítani, ha a 

jogosultság feltételei fennállnak. A támogatást a kérelem benyújtását követő hónap első 

napjától lehet megállapítani. A jogosultsági feltételekben beálló bárminemű változást a 

bérlő köteles 15 napon belül írásban a Polgármesteri Hivatal felé bejelenteni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. fejezet 
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A NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEKRE VONATKOZÓ 

SZABÁLYOK 

A helyiségek bérletének általános szabályai 

35. § 

 

(1) Helyiséget – a (3) bekezdés kivételével – az 1. számú melléklet 8. pontjában 

meghatározott hasznosítási ellenérték felett pályázat útján kell hasznosítani, az 

önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 34/2003. (VI.18.) sz. Önk. rendeletben meghatározott pályáztatási 

feltételeknek megfelelően. 

(2) Pályázat üres vagy megüresedő helyiségre írható ki, ha ezen utóbbi tekintetében a 

megüresedés időpontja ismert. 

(3) Amennyiben a helyiség pályáztatása eredménytelen, akkor a helyiség pályázati eljárás 

lefolytatása nélkül is bérbe adható. 

(4) Helyiség hasznosítására határozott és határozatlan idejű bérleti szerződés is köthető. A 

bérleti szerződésnek a Ltv-ben szabályozott kötelező tartalmi elemein kívül minden 

esetben tartalmaznia kell a bérbe adott helyiség használatának célját. 

a) határozatlan időre szóló bérleti szerződés esetén a rendes felmondási idő 

legalább 3 hónap, de legfeljebb 6 hónap, melyet a bérleti szerződésben 

rögzíteni kell. 

b) határozott időre szólószóló bérleti szerződés legfeljebb 49 évre köthető, mely 

esetén a bérbeadásról és annak mértékéről az önkormányzat vagyonáról és az 

önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló mindenkor 

hatályos rendeletben hatáskörrel felruházott szerv dönt. A határozott idő 

fentiek szerint meghatározott mértékét a bérleti szerződésben rögzíteni kell. 

 (5) Pályázati eljárás lefolytatása esetén a helyiségre azzal a magánszeméllyel, jogi 

személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társasággal (a továbbiakban 

együtt: igénylő) köthető meg a bérleti szerződés, aki a helyiség bérleti jogára kiírt 

pályázatot megnyerte. 

(6) A helyiség pályáztatása során egyező ajánlat esetében előnyt élvez a szomszédos bérlő, 

amennyiben a helyiségre saját bérleményének indokolt és meghatározott célú bővítése 

céljából van szüksége. 

 

36. § 

 

(1)  Helyiség bérletére kötött bérleti szerződés megkötésekor bérlő a helyiség állapotától, 

illetve körülményeitől függően minimum 3 havi bérleti díjnak megfelelő összeget óvadék 

céljából bérbeadónál köteles letétbe helyezni. Az óvadék vonatkozásában a jelen rendelet 

6. § (3)–(5) bekezdései megfelelően irányadóak. 

(2) A helyiség berendezésével, valamint a helyiség burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a 

berendezéseknek a karbantartásával, felújításával, illetőleg azok pótlásával, cseréjével 

kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik. 

(3) Bérbeadó köteles a helyiség rendeltetésszerű használatát, valamint a szerződésben foglalt 

kötelezettségek teljesítését évente egy alkalommal ellenőrizni. A bérlő arra alkalmas 

időben a lakásba történő bejutást biztosítani és az ellenőrzést tűrni köteles. 

(4) Amennyiben bérlő a helyiséget a szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén nem 

adja át, a használati díj tekintetében a 27. § (1) bekezdését kell alkalmazni. 

(5) Bérlő köteles félévente, minden év január 31-ig és július 31-ig bérbeadó felé írásban 

igazolni, hogy a közüzemi szolgáltatók felé fizetendő közüzemi díj tartozása nem áll 
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fenn. Amennyiben bérlő fenti kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy 

bérbeadó bérleti szerződését felmondhatja, két havi bérleti díj összegének megfelelő, 

vagy azt meghaladó tartozása esetén pedig felmondja az Ltv. 24. § (1) bekezdés b) pontja 

alapján. 

 

Helyiség bérleti jogának átruházása 

37. § 

 

(1) A bérlő a bérbeadó hozzájárulásával a helyiség bérleti jogát másra átruházhatja, ha a 

bérleti jog átvevője az önkormányzat részére legkésőbb a (3) bekezdés szerinti 

háromoldalú megállapodás aláírásának napján az Önkormányzat részére megfizeti az 

átadással érintett önkormányzati tulajdonban álló helyiség ingatlanforgalmi értékbecslő 

által megállapított helyben szokásos forgalmi értékének 20%-át, mint az önkormányzati 

hozzájárulás ellenértékét, valamint ugyanezen helyben szokásos forgalmi érték 1%-át, 

mint szerződéskötési díjat, feltéve, hogy a (4)-(5) bekezdésekben meghatározott kizáró 

okok nem állnak fenn. 

(2) A bérleti jog átadójának és átvevőjének az átadásról közös szándéknyilatkozatot kell 

benyújtania a bérbeadó felé. 

(3) A szándéknyilatkozatot követően háromoldalú megállapodást kell kötni, melynek 

tartalmaznia kell az alább felsorolt feltételeket: 

  a)  a bérleti jogot átadó megnevezése; 

   b)  a bérleti jogot átvevő megnevezése; 

  c)  a bérbeadó megnevezése; 

    d)  a bérleti jog átadásának napja, azzal a kikötéssel, hogy bérbeadónak és 

átvevőnek a megkötendő új bérleti szerződést legkésőbb eddig az időpontig alá 

kell írnia; 

            e)  az átadás-átvételhez szükséges önkormányzati hozzájárulás ellenértéke, 

valamint a szerződéskötési díj melyek mértékét az (1) bekezdésben 

meghatározottak szerint kell kiszámítani; 

            f)  átvevő nyilatkozata, mely szerint az önkormányzattal szemben sem köz- sem 

egyéb tartozása nem áll fenn; 

            g)  amennyiben a helyiség hasznosításának célja a bérleti jog átadását átvételét 

követően megváltozik, akkor a bérbeadónak ahhoz az átadás- átvételről szóló 

megállapodásban kifejezetten hozzá kell járulnia. 

(4) A megállapodás nem köthető meg, ha: 

            a)  az átvevő az általa gyakorolni kívánt tevékenységhez a szükséges hatósági 

engedélyekkel nem rendelkezik; 

  b)  az átvevő tevékenysége jogszabályba ütközik; 

            c)  az önkormányzatnak az átadóval szemben a bérleti jogviszonyból adódóan 

olyan követelése van, amelynek érvényesítése érdekében keresettel a 

bírósághoz fordult, és a per jogerősen még nem zárult le.  

(5) A hozzájárulás megtagadható önkormányzati-, illetőleg közérdekből. 

(6) A helyiség bérleti jogának cseréje esetén az átadásra vonatkozó szabályokat kell 

megfelelően alkalmazni. A helyiség bérleti jogának átruházásához, illetve cseréjéhez 

történő önkormányzati hozzájárulási jogot a Polgármester gyakorolja. 

 

 

A helyiséghasználat szabályai 
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38. § 

 

(1) A bérlő a helyiséget csak a bérleti szerződésben meghatározott célra használhatja. 

(2) A bérlő a helyiség használatának célját kizárólag bérbeadó előzetes, írásbeli 

hozzájárulásával változtathatja meg. 

(3) A használati cél megváltoztatására irányuló kérelmet írásban kell előterjeszteni. 

(4) Amennyiben bérbeadó a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül a használat 

céljának megváltoztatásához írásban nem járul hozzá, úgy kell tekinteni, hogy a használat 

megváltoztatásához nem járult hozzá. 

(5) A helyiség rendeltetésével ellentétes használathoz hozzájárulni nem lehet. 

(6) A helyiség rendeltetésével ellentétes használatnak minősül különösen: 

       a) a helyiségnek nem a bérleti szerződésben meghatározott célra történő 

felhasználása; 

       b) az önkormányzat beleegyezése nélkül történt, a helyiséget érintő minden olyan 

átalakítás, ami meghaladja a szokásos karbantartás és a bérleti szerződésben a 

bérlő által vállalt állagmegóvás kereteit; 

       c) minden olyan, a helyiséggel kapcsolatos átalakítás és beruházás, amelyhez a 

bérlő jogszabályi kötelezettség ellenére nem kérte meg a szükséges hatósági 

engedélyeket; 

       d)   a helyiség egészének vagy egy részének más részére történő ideiglenes 

jelleggel történő átengedése; 

       e)  a helyiség egészének vagy egy részének más részére végleges jelleggel történő 

átengedése, ha ahhoz az önkormányzat nem járult hozzá. 

 

39. § 

 

(1) A bérbeadó és a bérlő írásban megállapodhat, hogy 

a)  a helyiséget a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá; 

  b)  az épülettel kapcsolatos, az Ltv. szerint bérbeadót terhelő költségeket a bérlő 

vállalja át; 

c)  a bérlő a helyiséget átalakítja, korszerűsíti (továbbiakban együtt: beruházás). 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a bérlő – a bérbeadó által igazolt – 

beruházás költségeit bérbeszámítás útján érvényesítheti. Bérbeszámítás a bérlő által a 

bérleti szerződés alapján fizetendő bérleti díj mértékéig tudható be, a bekerülési összeg 

lejártáig, de legfeljebb 24 hónapig. 

(3) A beruházás tartalmának, bekerülési értékének, valamint a beszámítás időtartamának 

megállapítására a felek megállapodása az irányadó. Amennyiben a bérlő olyan felújítást 

vagy korszerűsítést eszközöl a helyiségben, amelynek mértéke azt indokolttá teszi, a 

határozott időre kötött bérleti szerződés időtartama a bérbeszámítási megállapodás végéig 

meghosszabbítható. 

 (4) A bérbeszámításra a 32. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 

Építési vagy szolgáltatási koncesszió 

40. § 

 

Építési vagy szolgáltatási koncesszió megvalósításáról a Képviselő-testület dönt. Az ilyen 

szerződés megkötésére a közbeszerzési törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
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Hasznosítási szerződés 

41. § 

 

(1) Helyiségre vagy helyiségcsoportra hasznosítási szerződést köthető az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló külön rendeletben 

meghatározott pályáztatási eljárás nyertesével (a továbbiakban: hasznosító). 

(2) A hasznosítási szerződés alapján a hasznosító jogosult az önkormányzati helyiségre vagy 

helyiségcsoportokra bérbeadóként bérleti szerződést kötni, és azért bérleti díjat szedni. A 

bérleti szerződések megkötésekor a hasznosító köteles a jogszabályok és jelen rendelet 

rendelkezései szerint eljárni. 

(3) A hasznosítási szerződés csak meghatározott, maximálisan 49 éves időtartamra köthető 

meg. A szerződésnek tartalmaznia kell az alábbi kikötéseket: 

a) a hasznosító legfeljebb a hasznosítási szerződés lejártának időpontjáig terjedő 

időtartamra köthet bérleti szerződéseket; 

 b) a helyiséget vagy helyiségcsoportot nem adhatja át más részére hasznosításra; 

     c) a hasznosító kötelezettsége a helyiség vagy helyiségcsoportok karbantartása és 

állagmegóvása, ezt a kötelezettségét a jogszabályok és jelen rendelet keretei 

között szerződés alapján a bérlőre átháríthatja; 

     d) a hasznosító köteles a hasznosítási szerződésben meghatározott haszonbért 

megfizetni; 

     e)  a hasznosítási szerződésre egyebekben a Ptk. a szabályai az irányadóak. 

(4) A hasznosítási szerződés megkötéséről az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló külön rendelet szerint hatáskörrel rendelkező szerv 

jogosult dönteni. 

 

 

MÁSODIK RÉSZ 

 

A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSE 

 

VIII. fejezet 

Általános rendelkezések 

42. § 

 

(1) Ezen rész hatálya az 1. §-ban meghatározottaktól eltérően az önkormányzat 

törzsvagyonába tartozó lakásokra és helyiségekre nem terjed ki. 

(2) Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került önkormányzati lakásra, más 

személyt megelőző elővásárlási jog illeti meg 

  a)  a bérlőt; 

  b)  a bérlőtársakat egyenlő arányban; 

c)  a társbérlőt az általa kizárólagosan használt lakóterület arányában; 

d)  az a)-c) pontban felsoroltak hozzájárulásával, azok egyenes ági rokonát 

valamint 
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e)  örökbe fogadott gyermekét. (továbbiakban: elővásárlási jogosult). 

(3) Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások közül a Szentendre 8634/65 hrsz-ú, 

természetben Kálvária út 24. szám található 36 lakásos bérházzal kapcsolatban a (2) 

bekezdésben felsoroltakat nem illeti meg elővásárlási jog. 

 

 

IX. fejezet 

Az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése 

43. § 

 

(1) Ha a Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló lakás értékesítését 

határozatában elrendeli, úgy a döntés meghozatalától számított 30 napon belül az 

elővásárlási joggal érintett lakást a 42. § (2) bekezdésben meghatározott elővásárlási 

jogosultaknak fel kell ajánlani megvételre. 

(2) Az elővásárlási joggal érintett lakás vételára a helyben szokásos forgalmi érték, melyet 

ingatlanforgalmi értékbecslő állapít meg az Ltv. 52. § (1) bekezdésének 

figyelembevételével. 

 

44. § 

 

(1) Ha az elővásárlási jogosult az ajánlatot annak kézhezvételétől számított 30 napon belül 

írásban elfogadja, az adásvételi szerződést az ajánlat kézhezvételétől számított legfeljebb 

60 napon belül meg kell kötni. 

(2) Elővásárlási jogosult az ajánlatot elfogadó nyilatkozatával egyidejűleg írásban 

részletfizetést kérhet. 

(3) Ha az elővásárlási jogosult a vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 

napon belül egy összegben megfizeti, 10% vételárkedvezményt kap. 

 

 

45. § 

 

 

(1) Ha az elővásárlási jogosult az ajánlat kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban 

nem fogadja el az ajánlatot, a lakást lakottan, pályázat útján kell értékesíteni 

(2) A pályázati eljárásra az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló külön helyi rendeletben foglalt szabályokat az e 

fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,  

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a pályázati eljárás lefolytatásától nem lehet 

eltekinteni sem méltányolható közérdekből, sem akkor, ha a hosszadalmas pályázati 
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eljárás lefolytatása az önkormányzatnak bizonyíthatóan anyagi hátrányt, vagy jelentős 

értékveszteséget okozna. 

(4) A pályázati kiírásba bele kell foglalni, hogy az értékesítésre kijelölt lakás lakottan kerül 

elidegenítésre, melynek vonatkozásában az elővásárlási jogosult a pályázat során 

kialakult vételáron elővásárlási jogával élhet. 

(5) A 43. § (2) bekezdésben foglaltak alapján meghatározott helyben szokásos forgalmi érték 

a pályázati kiírás induló ára. 

(6) Ha a pályázatra egy vagy több ajánlattevő nyújt be ajánlatot, akkor ajánlattevő, illetve a 

legmagasabb ajánlatot tevő ajánlattevő által megajánlott vételárat a Polgármester írásban 

közli az elővásárlási jogosulttal, és felkéri, nyilatkozzon, hogy kíván-e élni az 

elővásárlási jogával. 

 

46. § 

 

(1) Ha az elővásárlási jogosult élni kíván az elővásárlási jogával, az adásvételi szerződést a 

45. § (6) bekezdésben meghatározott módon kialakult vételáron elővásárlási jogosulttal 

meg kell kötni. Elővásárlási jogosultat ebben az esetben is megilletik az 50. § szerinti 

részletfizetési kedvezmények, amennyiben azt írásban kéri. 

(2) Ha elővásárlási jogosult az elővásárlási jogával nem él, úgy az adásvételi szerződést a 

nyertes pályázóval kell megkötni. A nyertes pályázó az adásvételi szerződés megkötését 

követő 30 napon belül köteles a vételárat egy összegben megfizetni, részletfizetési 

kedvezményt nem kaphat. 

(3) Amennyiben a pályázati eljárás eredménytelenül zárul, az elővásárlási jogosultnak nem 

lehet ismételten felajánlani a lakást a 43. § (2) bekezdésben meghatározott vételáron 

megvételre. 

(4) Amennyiben a pályázatra senki nem jelentkezik, akkor a pályázat ismételten kiírásra 

kerül mindaddig, amíg arra valaki ajánlatot nem tesz, vagy ameddig a Képviselő-testület 

a lakás értékesítésére irányuló határozatát hatályon kívül nem helyezi. 

(5) Annak a bérlőnek a lakását, aki nyugdíjas vagy a külön jogszabályokban meghatározott 

nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesül, és az elővásárlási jogával nem él, a 

szerződésének fennállásáig harmadik személy részére csak a bérlő írásbeli 

hozzájárulásával lehet elidegeníteni. 

 

Eljárási szabályok 

47. § 

 

(1) Ha a Képviselő-testület a bérlakást elidegenítésre kijelöli, a Polgármester az elővásárlási 

jogosultat értesíti a lakás megvásárlásának lehetőségéről. Az értesítés tartalmazza: 

 a)  a Képviselő-testület határozatát, melyben a lakást értékesítésre kijelölte; 

  b) a lakóépület (lakás) ingatlan-nyilvántartási adatait; 

 c) a lakás 43. § (2) bekezdésben meghatározott módon megállapított forgalmi 

értékét; 
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 d)  tájékoztatást a jelen rendelet 43. §-a alapján igénybe vehető kedvezmények 

mértékéről és módjáról, 

 e)  tájékoztatást arról, hogy ha az elővásárlási jogosult az ajánlat kézhezvételétől 

számított 30 napon belül a vételárat írásban nem fogadja el, akkor a lakás 

lakottan pályázat útján kerül értékesítésre, és ha az elővásárlási jogosult a 

pályázati eljárás folyamán él elővásárlási jogával, úgy a pályázati eljárás 

folyamán kialakult, magasabb vételáron vásárolhatja meg a lakást. 

 (2) Ha az elővásárlási jogosult élni kíván az elővásárlási jogával, az ajánlatot elfogadó írásos 

nyilatkozatának az ajánlat kézhezvételétől számított 30 napon belül kell az 

Önkormányzathoz megérkeznie. A határidő jogvesztő. 

 (3) Lakás eladására kizárólag akkor köthető adásvételi szerződés, ha a szerződés 

megkötésekor a lakással kapcsolatosan a vevőnek lakbér, közüzemi díj, helyi adó, adó, 

illetve adók módjára behajtandó egyéb köztartozása nincs, és eleget tesz e rendeletben 

rögzített feltételeknek. 

 (4) Az adásvételi szerződés megkötésével egy időben az elővásárlási jogával élő, és az 50. § 

szerinti részletfizetési kedvezményben részesülő jogosult közjegyző előtt tett, 

végrehajtható okiratba foglalt egyoldalú nyilatkozatot tesz, melyben elismeri, hogy, ha 

háromhavi vételár részlet összeget elérő hátraléka keletkezik, a még fennálló 

vételárhátralékot az eladó jogosult egyoldalú írásbeli nyilatkozatával lejárttá tenni, és a 

vételár hátralékot a nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles egy 

összegben megfizetni. A közjegyzői okiratot a szerződéskötéskor be kell mutatni. A 

közjegyzői eljárás költségei a vevőt terhelik. 

 

48. § 

 

(1) A vevő(k) köteles(ek) a lakásra a vételár hátralék fennállásáig lakásbiztosítást kötni és a 

biztosítás kedvezményezettjeként a mindenkori fennálló vételár hátralék és járulékai 

erejéig az eladót megnevezni. A biztosítási szerződést a szerződéskötéskor be kell 

mutatni. 

(2) A törlesztő részletek a tárgyhó utolsó napján válnak esedékessé. A határidőre be nem 

fizetett törlesztő részletek után a mindenkori Ptk. szerinti törvényes késedelmi kamat jár. 

(3) Részletfizetés engedélyezése esetén a lakás kizárólag tulajdonjog fenntartással adható el. 

(4) A szerződés megkötésével és a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartási bejelentésével 

kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 

(5) A vételár teljes kiegyenlítését követően az ingatlant a vevő tulajdonába kell adni, 

egyidejűleg gondoskodni kell arról, hogy a (4) bekezdés szerinti elidegenítési tilalmat az 

Önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék. 

 

49. § 

 

(1) Ha az elővásárlási jogosult az ajánlat kézhezvételétől számított 30 napon belül írásos 

válaszában nem fogadja el az ajánlatot, a Polgármester az elővásárlási jogosultat értesíti, 
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hogy a lakás lakottan történő értékesítése céljából pályázatot ír ki. Az értesítés 

tartalmazza: 

  a)  a Képviselő-testület határozatát, melyben a lakást értékesítésre kijelölte; 

  b)  a lakóépület (lakás) ingatlan-nyilvántartási adatait; 

      c)  a lakás 43. § (2) bekezdésben meghatározott módon megállapított forgalmi 

értékét; 

  d)  a pályázat kiírásának tényét, és az eredményhirdetés várható idejét; 

e)  tájékoztatást arról, hogy a kialakult vételárról az elővásárlási jogosult a 

pályázat eredményhirdetését követően kap értesítést. 

(2) A pályázati eljárás eredményhirdetését követően a Polgármester haladéktalanul ajánlatot 

tesz elővásárlási jogosultnak a kialakult vételáron, és tájékoztatást ad a rendelet 50. § 

alapján igénybe vehető kedvezmények mértékéről és módjáról. 

(3) Ha az elővásárlási jogosult élni kíván az elővásárlási jogával, az ajánlatot elfogadó írásos 

nyilatkozatának az ajánlat kézhezvételétől számított 30 napon belül kell az 

Önkormányzathoz megérkeznie. A határidő jogvesztő. 

(4) Továbbiakban a 47. § (3)-(4) bekezdés, valamint a 48. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(5) Ha az elővásárlási jogosult nem él elővásárlási jogával, akkor a 46. § (2) bekezdésben 

foglaltakat kell alkalmazni. 

 

Részletfizetés 

50. §  

 

(1) Az elővásárlási jogosult a 43. § (2) bekezdés szerinti vételár vonatkozásában írásban 

részletfizetést kérhet. 

(2) Részletfizetési kérelem esetén az önkormányzat 15 évi részletfizetést biztosít a futamidő 

tartamára a Ptk. szerinti ügyleti kamat kikötésével. 

(3) A fizetendő vételárrészletek havi egyenlő összegben kerülnek megállapításra. 

(4) A szerződés megkötésekor a vételár 20%-át meg kell fizetni. 

(5) Ha az elővásárlási jogosult a vételár 20%-át meghaladó kézpénzfizetést teljesít, a 

fennmaradó többletteljesítés után az alábbi vételárkedvezmény illeti meg az alábbiak 

szerint: 

a)  a vételár 20%-át meghaladó, de 30%-át el nem érő egyösszegű befizetés 

vonatkozásában a vételárhátralék 2%-a, 

b)  a vételár 30%-át kitevő vagy azt meghaladó, de 50%-át el nem érő egyösszegű 

befizetés vonatkozásában a vételárhátralék 4%-a, 

c)  a vételár 50%-át kitevő vagy azt meghaladó, de 90%-át el nem érő egyösszegű 

befizetés vonatkozásában a vételárhátralék 8%-a. 

(6) A vételár hátralékának a szerződésben vállalt határidő előtt történő kiegyenlítése esetén a 

vevőnek, a részére fennálló tartozásból 10% engedményt kell adni. 
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X. fejezet 

Elővásárlási joggal nem érintett lakások elidegenítése 

51. § 

 

(1) Bérlő által nem lakott bérlakás elidegenítése pályáztatás útján történik. A pályázati 

eljárásra az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi 

jogok gyakorlásáról szóló külön helyi rendeletben foglalt szabályokat az e fejezetben 

foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) A pályázati eljárás lefolytatásától nem lehet eltekinteni sem méltányolható közérdekből, 

sem akkor, ha a hosszadalmas pályázati eljárás lefolytatása az önkormányzatnak 

bizonyíthatóan anyagi hátrányt, vagy jelentős értékveszteséget okozna. 

 

 

XI. fejezet 

Elővásárlási joggal érintett helyiségek értékesítése 

52. § 

 

Állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került helyiségre a bérlőt (bérlőtársat) 

elővásárlási jog illeti meg. 

 

53. § 

 

(1) Az elővásárlási joggal érintett helyiségek elidegenítése pályáztatás útján történik. A 

pályázati eljárásra az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló külön helyi rendeletben foglalt szabályokat az e 

fejezetben és a 49. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy részletfizetést az 

Önkormányzat nem köteles biztosítani, és az esetleges részletfizetés feltételeiről az 50. §-

ban foglaltaktól eltérően a felek szabadon állapodnak meg.  

(2) Az elővásárlási joggal érintett helyiségek elidegenítésénél a pályázati eljárás 

lefolytatásától nem lehet eltekinteni sem méltányolható közérdekből, sem akkor, ha a 

hosszadalmas pályázati eljárás lefolytatása az önkormányzatnak bizonyíthatóan anyagi 

hátrányt, vagy jelentős értékveszteséget okozna. 

 (3) A pályázati kiírás induló árát ingatlanforgalmi értékbecslő állapítja meg a becsérték 

alapján. 

 (4) Ha a pályázatra egy vagy több ajánlattevő nyújt be ajánlatot, akkor ajánlattevő, illetve a 

legmagasabb ajánlatot tevő ajánlattevő által megajánlott vételárat a Polgármester írásban 

közli az elővásárlási jogosulttal, és felkéri, nyilatkozzon, hogy kíván-e élni az 

elővásárlási jogával. 

(5) Amennyiben az elővásárlási jogosult élni kíván az elővásárlási jogával, az adásvételi 

szerződést az (5) bekezdésben meghatározott módon kialakult vételáron bérlővel kell 

megkötni. 
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(6) Amennyiben a pályázatra senki nem jelentkezik, akkor bérlő jogosult nyilatkozni, hogy a 

(4) bekezdésben foglalt vételáron élni kíván-e elővásárlási jogával. 

 

54.§ 

 

Az olyan garázs, illetve pince értékesítése esetén, amelynek bérlője olyan személy, aki 

önkormányzati tulajdonban álló lakást is bérel, az általa bérelt garázs, illetve pince 

elidegenítése vonatkozásában a IX. fejezetben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni azzal 

az eltéréssel, hogy a vételár vonatkozásában a 53. § (3) bekezdés szerinti vételár az irányadó, 

részletfizetést pedig az Önkormányzat nem köteles biztosítani, és az esetleges részletfizetés 

feltételeiről az 50. §-ban foglaltaktól eltérően a felek szabadon állapodnak meg. 

 

 

XII. fejezet 

Elővásárlási joggal nem érintett helyiségek értékesítése 

55. § 

 

(1) Az elővásárlási joggal nem érintett helyiségek értékesítésére az önkormányzat vagyonáról 

és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló külön helyi 

rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. 

(2) A pályázati eljárás lefolytatásától nem lehet eltekinteni sem méltányolható közérdekből, 

sem akkor, ha a hosszadalmas pályázati eljárás lefolytatása az önkormányzatnak 

bizonyíthatóan anyagi hátrányt, vagy jelentős értékveszteséget okozna. 

 

HARMADIK RÉSZ 

ELKÜLÖNÍTETT LAKÁSSZÁMLA 

56. § 

(1) Az önkormányzat, az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került 

lakóépületeinek (a bennük lévő lakások) elidegenítéséből származó, 1994. március 31. 

napját követően befolyó - az (2) bekezdés szerint csökkentett - teljes bevételét a 

számláját vezető pénzintézetnél elkülönített számlán (továbbiakban: elkülönített 

lakásszámla) köteles elhelyezni. 

(2) A lakás és helyiség elidegenítéséből származó bevételből az önkormányzat levonhatja 

a) az épület elidegenítésre való előkészítésével; 

b)  a földrészlet megosztásával; 

c)  a társasházzá való átalakítással; 

d)  a forgalmi érték megállapításával; 

e)  az elidegenítés lebonyolításával; 

f)  a 27. § (5) bekezdésében foglalt pénzbeli térítéssel 

kapcsolatban ténylegesen felmerülő költségeket. Az önkormányzat továbbá levonja az 

1991. évi XXXIII. törvény 43. §-a alapján a szolgálati lakással, illetve a 

bérlőkiválasztási joggal rendelkező szervet megillető vételárrészt. 

(3) Az elkülönített lakásszámlán kezelt összeg a lakások és helyiségek bérletére, valamint 

az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 

törvényben meghatározott célokra lehet felhasználni úgy, hogy 
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a)  50.000.000,- Ft egyedi forgalmi értékhatárig a polgármester;  

b)  50.000.000,-Ft egyedi forgalmi értékhatár felett a Képviselő-testület dönt. 

 

NEGYEDIK RÉSZ 

ADATVÉDELEM 

57. § 

 

(1) A bérbeadó – az Ltv. és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször 

módosított 1993. évi III. tv. keretei között – jogosult nyilvántartani és kezelni mindazokat 

a személyes adatokat, amelyek e rendelet alapján a bérbeadás feltételeinek 

megállapítására, megtagadásra, a bérbeadói hozzájárulás megadásához szükséges döntés 

érdekében a tudomására jutottak. 

(2) A Polgármester utasításban rendelkezik arról, hogy az önkormányzati lakás- és 

helyiséggazdálkodással kapcsolatosan milyen nyilvántartásokat köteles a Polgármesteri 

Hivatal vezetni. 

(3)  Személyi adatok kizárólag a jogosult által megadott célra használhatóak fel. 

 

 

 

ÖTÖDIK RÉSZ 

 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

58. § 
 

E rendelet alkalmazásában 

 

(1) Beruházás: 

       a)  a lakás műszaki megosztása, alapterületének és a lakószobák számának 

megváltoztatása, a lakás alaprajzi beosztásának, helyiségei számának, illetőleg 

rendeltetésének megváltoztatása (átalakítás); 

       b) egyedi gáz- vagy elektromos fűtő-, illetőleg melegvíz szolgáltató berendezés 

felszerelése (korszerűsítés). 

(2) Jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. 

§ (1) bekezdésének a) pontja szerinti jövedelem. 

(3) Vagyon: ingatlan, ingó dolog, továbbá vagyoni értékű jog. 

(4) Üres a helyiség, ha az nem tárgya érvényes és hatályos bérleti szerződésnek, és nem áll 

senkinek birtokában. 

(5) Lakbértámogatás szempontjából elismert lakásnagyság: egy személyig egy lakószoba, két 

– három személyig két lakószoba, négy személyig három lakószoba, minden további 

személy esetén a szobaszám további fél lakószobával, mozgáskorlátozott esetén további 

fél lakószobával nő. 

(6) Gyermek: a vér szerinti, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek. 

(7) Szülő: a vér szerinti, az örökbefogadó, a mostoha- és nevelőszülő. 

(8) Egyéb rendkívüli élethelyzet: olyan állapot, amelyben a kérelmező önmaga, illetve 

családja lakhatásáról más módon – átmenetileg vagy hosszantartóan – nem tud 

gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi 

kár miatt segítségre szorul. 



 147 

 

 

HATODIK RÉSZ 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Vegyes rendelkezések 

59. § 

 

Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos, az önkormányzat 

vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 

rendeletben foglaltak megfelelően alkalmazandók. 

 

Átmeneti rendelkezések 

60. § 

 

(1) A rendelet 9. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot, és az igazolásokat bérlő 2011-ben 

2011. március 31. napjáig köteles benyújtani. 

(2) A rendelet 9. § (5) bekezdését 2011-ben oly módon kell alkalmazni, hogy amennyiben 

bérlő a szociális bérbeadás feltételeinek nem felel meg, 2011. június 1. napjától vagyoni, 

jövedelmi viszonyai alapján költségelvű vagy piaci alapú lakásokra meghatározott mértékű 

lakbért köteles fizetni. Amennyiben bérlő a szociális helyzet alapján való jogosultságát az 

előzőek szerint határidőre nem, vagy nem megfelelően igazolja, úgy a bérlő június 1. napjától 

2012. február 28. napjáig piaci alapú lakásokra meghatározott mértékű lakbért köteles fizetni. 

 

Hatálybalépés 

61. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.   

(2) A rendelet 4. § (3)–(6) bekezdéseit és a 6. § (1)-(2) bekezdéseit csak a 2006. július 1. 

napját követően kötött, a 6. § (3)-(5) bekezdéseit jelen rendelet hatálybalépését követően 

kötött új lakásbérleti szerződések esetében kell alkalmazni. A 35. § (4)-(6) bekezdéseit és 

a 36. § (1) bekezdését csak a 2006. július 1. napját követően kötött új helyiségbérleti 

szerződések esetében kell alkalmazni. 

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti 

       a)  az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 23/2006. (VI.15.) Önk. 

sz. rendelet, 

        b)  az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 23/2006. (VI.15.) Önk. 

sz. rendeletet módosító 44/2006. (XII.19.) Önk. sz. rendelet,  

       c)  az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 23/2006. (VI.15.) Önk. 

sz. rendeletet módosító 12/2007. (II.28.) Önk. sz. rendelet,  
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       d)  az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 23/2006. (VI.15.) Önk. 

sz. rendeletet módosító 21/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendelet,  

       e)  az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 23/2006. (VI.15.) Önk. 

sz. rendeletet módosító 12/2008. (III.20.) Önk. sz. rendelet 

       f)  az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 23/2006. (VI.15.) Önk. 

sz. rendeletet módosító és a 41/2008. (X.31.) Önk. sz. rendelet. 

 

Szentendre, 2010. január 20. 

 

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

polgármester                                                             címzetes főjegyző 
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1. számú melléklet 

 

1. "A" övezeti besorolású lakások: 

1.   Alkotmány u. 1.   3 lakás 

2.   Alkotmány u. 6.   5 lakás 

3.   Batthyány u. 3.   3 lakás 

4.   Batthyány u. 4.   4 lakás 

5.   Bercsényi u. 4.   5 lakás 

6.   Bogdányi u. 11.   3 lakás 

7.   Bogdányi u. 15.   4 lakás 

8.   Bogdányi u. 17.   4 lakás 

9.   Bogdányi u. 26.   2 lakás 

10. Bogdányi u. 41.   4 lakás 

11. Céh u. 12.    2 lakás 

12. Céh u. 1.    4 lakás 

13. Dumtsa J. u. 3.   5 lakás 

14. Dumtsa J. u. 9.    2 lakás 

15. Dumtsa J. u. 12.   11 lakás 

16. Dumtsa J. u. 20.   5 lakás 

17. Dumtsa J. u. 22.   4 lakás 

18. Dunakorzó 3.    5 lakás 

19. Bogdányi u. 9.   2 lakás 

20. Dunakorzó 8.    3 lakás 

21. Futó u. 2.    3 lakás 

22. Fő tér 9/b.    1 lakás 

23. Fő tér 11.    4 lakás 

24. Fő tér 12.    6 lakás 

25. Fő tér 14.    2 lakás 

26. Fő tér 15-16.    3 lakás 

27. Görög u. 1.    6 lakás 

28. Görög u. 6.    1 lakás 

29. Kossuth L. u. 4.   7 lakás 

30. Kossuth L. u. 15.   3 lakás 

31. Kossuth L. u. 18.   2 lakás 

32. Kossuth L. u. 30.   10 lakás 

33. Kör u. 7.    1 lakás 

34. Kanonok u. 2.    4 lakás 

35. Kucsera F. u. 5.   6 lakás 

36. Mandula u. 7.    1 lakás 

37. Paprikabíró u. 1.   2 lakás 

38. Petőfi S. u. 2.    8 lakás 

39. Péter P. u. 5/b.   2 lakás 

40. Péter P. u. 6/a-b.   5 lakás 

41. Rákóczi F. u. 23.   2 lakás 

42. Rákóczi F. u. 30.   4 lakás 

43. Rákóczi F. u. 5.   4 lakás 

44. Rákóczi F. u. 10.   4 lakás 

45. Rákóczi F. u. 17.   4 lakás 

46. Rákóczi F. u. 7.   9 lakás 

47. Tiszteletes u. 4.   2 lakás 
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48. Városház tér 1.   1 lakás 

 

2. "B" övezeti besorolású lakás: minden önkormányzati lakás, melyet az "A" övezeti 

besorolás nem tartalmaz.  

 

3. Átmeneti lakás: az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Városi Szolgáltató Zrt. 

tulajdonát képező szentendrei belterületi 453/2 hrsz-ú, természetben a Szentendre, Szabadkai 

u. 9. sz. alatt fekvő ingatlanon található, a Városi Szolgáltató Zrt. és az Önkormányzat közötti 

külön megállapodás alapján az Önkormányzat kezelésében álló komfortos faházak. 

 

4. Szobabérlők háza: Az Önkormányzat tulajdonát képező, természetben a Szentendre, 

Pannónia u. 3., Szentendre, Sztaravoda u. 2. szám alatt található ingatlanok, melyek a 

Gazdasági Ellátó Szervezet kezelésében állnak. 

 

5. Övezeti besorolás: 

 

5.1 „A” övezet: Szentendre belváros – Dunakanyar krt. (11-es főút), valamint a Dunakorzó – 

Ady Endre út közé zárt terület 

 

5.2 „B” övezet : Szentendre belvároson kívül eső terület 

 

6. Szociális helyzet alapján történő bérbeadás lakbérének mértéke a lakás alapterülete, 

komfortfokozata és övezeti besorolása alapján: 

 

"A" Övezet "B" Övezet 

A lakás komfortfokozata Ft/m2/hónap Ft/m2/hónap 

Összkomfortos 400,- 275,- 

Komfortos 284,- 188,- 

Félkomfortos 201,- 133,- 

Komfort nélküli 126,- 83,- 

 

7. Lakás nem lakás céljára történő bérbeadása esetén alkalmazandó bérleti díj legkisebb 

összege: 2.500,- Ft/m2/hó 

 

8. Helyiségek pályáztatására vonatkozó kötelezettség éves hasznosítási ellenértéke: 

     nettó 1.500.000,- Ft felett 
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2. számú melléklet 

Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló lakás szociális helyzet alapján történő 

bérbeadására vonatkozó kérelem 

 

Szentendre Város Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal      

 

Nyilvántartási szám: …………….. 

Lakásigény – bejelentés 

 

Mióta van lakásigénylésük: ………….. év   iktatószám: ……………….. 

 

Személyi, vagyoni, jövedelmi adatok 

 

Az igénylő adatai:    Bérlőtárs (házastárs, élettárs, testvér, stb.) adatai: 

 

Neve: ……………………………..   ……………………………………. 

…………………………………… ……………………………………. 

(Születési név) (Születési név) 

 

Anyja neve:……………………….   ……………………………………. 

Személyi igazolvány száma: 

……………………………………   ……………………………………. 

 

Adó száma: ………………………   ……………………………………. 

 

Állampolgárság: …………………   ……………………………………. 

 

Lakóhelye: 

……………………………………   ……………………………………. 

Tartózkodási helye: 

……………………………………   ……………………………………. 

Elérhetőség (telefonszám, e-mail cím): 

………………………   ……………………………………. 

 

Vagyoni körülmények: az igénylő, házastárs (élettárs) és a velük együtt költöző családtagok 

tulajdonában álló ingatlan(ok) (lakás, hétvégi ház, üdülő, lakótelek, üdülőtelek, 

mezőgazdasági ingatlan, stb.) és a jelentősebb értékű ingó vagyon ( pld. személygépkocsi) és 

ezek forgalmi értéke 

 

Vagyon megnevezése     Forgalmi érték Ft 

……………………………………   ……………………………………. 

……………………………………   ……………………………………. 

……………………………………   ……………………………………. 

 

Házastárs (élettárs) mióta lakik az igénylővel együtt: …………………………………..  
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Átlagos havi jövedelem (Ft) /Ennek igazolására mellékelni szükséges az elmúlt 12 havi 

jövedelem igazolását/: 

    

Igénylő: …………………… Ft  Házastársa (élettársa): …………………… Ft 

 

Együttköltöző családtagok összesen: ……………………………………….. Ft 

 

 

Az igénylő és házastársa kiskorú, valamint 25 év alatti, de nappali tagozaton továbbtanuló 

gyermekei: 
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Az igénylővel és házastársával (élettársával) költöző családtagok adatai 
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6

. 
     

7

. 
     

 

Az igénylő családi állapota: nem házas (özvegy), házas, élettárssal él (a megfelelőt kérjük 

aláhúzni) 

 

Az igénylő gyermekét egyedül neveli: igen/nem                   Mióta neveli egyedül: ……….. év 

 

Az igénylővel és házastársával (élettársával) egy lakásban lakó, tartósan beteg (TBC, asztma, 

tartósan mozgásképtelen, rokkant, világtalan, cselekvőképtelen, elmebeteg, stb.) személyek 

száma:                                                               …………. fő 

 

Az igénylő élő testvéreinek száma:                  …………. fő 

 

Az igénylő házastársa élő testvéreinek száma: …………. fő 

 

Az igénylő házastársa által ténylegesen lakott lakás adatai 

 

Rendelkeznek önálló lakással, amelyben: 

Tulajdonosként, bérlőként, házastársak bérlőtársakként, haszonélvezőként laknak. 

Nem rendelkeznek önálló lakással, mert bérlőtársakként, de nem a házastárssal bérlőtársként 

vagy társbérlőként, családtagként, albérlőként, ágybérlőként, jóhiszemű jogcímnélküli 

lakáshasználóként, eltartóként, munkásszálláson, nővérszálláson, szolgálati férőhelyen, 

egyéb: ………………………………… minőségben laknak. 

Jelenlegi lakásukat átmeneti elhelyezésként használják: Igen/Nem 

Az egész lakás alapterülete: …………… m2. 

Az egész lakás szobáinak száma: ……… db       A szobák alapterülete összesen: …………m2. 

Az egész lakásban lévő egyéb helyiségek: konyha, kamra, fürdőszoba, WC, vagy más, 

előzőekben fel nem sorolt, mégpedig: ……………………………………………………….. 

Az egész lakásban élő személyek száma: ………… fő. 

Az egész lakásban élő családok száma:   …………  

Az igénylő kizárólagos használatában lévő szobák, egyéb helyiségek: …….. db……… m2. 

 

Egyéb helyiségek megnevezése: …………………………………………………………….. 

A lakás komfortfokozata: összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli, 

szükséglakás. 

A lakás állandó tartózkodásra nem alkalmas, mert: 

- állagának romlása miatt a műszaki hatóság bontandó épületnek minősítette; 

- egészségtelen (az egészségügyi hatóság annak nyilvánította) 

 

Az igénylőnek és házastársának volt-e már önálló lakása? Igen/Nem. Ha igen, annak 

megszűnésének jogcíme: ……………………………….. 

Adatok az igénylőnek és házastársának korábbi lakóhelyéről, az igénylés benyújtását 

megelőzően: 
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  Az igénylő    Házastársa (élettársa) 

Előző lakóhelyének címe: ……………….  ………………………………………… 

…………………………………………….  ………………………………………… 

 

szobaszáma: ……..     komfortfokozata: ……. szobaszáma: ………..  komfortfokozata: 

….. 

 

Az igényelt lakásra vonatkozó adatok 

 

Vállalja-e saját költségén a lakás: helyreállítását, komfortosítását 

Hány szobás lakást igényel: egyszobást, egy- és félszobást, kétszobást, két és félszobást, 

háromszobást, három szobásnál nagyobbat. 

Milyen komfortfokozatú lakást igényel? összkomfortosat, komfortosat, félkomfortosat, 

komfort nélkülit. 

 

Az igénylőnek és házastársának munkaviszonyával kapcsolatos kérdések 

 

       Igénylő                    Házastársa 

 

Foglalkozása: ………………………….   …………………………………. 

 

Munkaviszonyának 

kezdete: ………………………………..   …………………………………. 

Jelenlegi munkahelyének megnevezése 

és címe: …………………………………   …………………………………. 

…………………………………………..   …………………………………. 

 

 

 

Nyilatkozat 
 

 

Tudomásul vesszük, hogy a lakáshelyzetünkben, családi körülményeinkben, vagyoni és 

jövedelmi viszonyainkban, lakcímünkben és telefonszámunkban bekövetkezett lényeges 

változásokat 30 napon belül az erre rendszeresített nyomtatványon a Polgármesteri Hivatal 

Közigazgatási Irodáján kötelesek vagyunk bejelenteni. 

 

Kijelentjük, hogy a város területén köztartozásunk nem áll fenn. 

 

………………………, 20… év …………………….. hó … nap 

   

 ………………………… ……………………………… 

 igénylő házastársa 

 

 

Igénylést átvettem: 
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………………………, 20… év …………………….. hó … nap 

    

   

 …………………………… 

 lakásügyi előadó 
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3. sz. melléklet 

 

A rendelet 15. §–ában hivatkozott lakások listája 

 

 Lakás címe Komfortfokozat Alapterület Bérlőkijelölő 

1. Kálvária u. 5. összkomfortos 80 Magyar Alkotóművészeti 

Közalapítvány 

2. Kálvária u. 5. összkomfortos 97 Magyar Alkotóművészeti 

Közalapítvány 

3. Kálvária u. 5. összkomfortos 80 Magyar Alkotóművészeti 

Közalapítvány 

4. Kálvária u. 5. összkomfortos 97 Magyar Alkotóművészeti 

Közalapítvány 

5. Kálvária u. 5. összkomfortos 97 Magyar Alkotóművészeti 

Közalapítvány 

6. Kálvária u. 5. összkomfortos 97 Magyar Alkotóművészeti 

Közalapítvány 

7. Kálvária u. 5. összkomfortos 97 Magyar Alkotóművészeti 

Közalapítvány 

8. Kálvária u. 5. összkomfortos 97 Magyar Alkotóművészeti 

Közalapítvány 

9. Kálvária u. 5. összkomfortos 97 Magyar Alkotóművészeti 

Közalapítvány 

10. Kálvária u. 5. összkomfortos 97 Magyar Alkotóművészeti 

Közalapítvány 

11. Kálvária u. 5. összkomfortos 97 Magyar Alkotóművészeti 

Közalapítvány 

12. Kálvária u. 5. összkomfortos 97 Magyar Alkotóművészeti 

Közalapítvány 

13. Széchenyi tér 8. 

I/4. 

összkomfortos 50 Magyar Honvédség 

14. Széchenyi tér 8. 

II/8. 

összkomfortos 56 Magyar Honvédség 

15. Széchenyi tér 8. 

III/9. 

összkomfortos 56 Magyar Honvédség 

16. Széchenyi tér 9. 

I/4. 

összkomfortos 50 Magyar Honvédség 

17. Széchenyi tér 9. 

III/11. 

összkomfortos 56 Magyar Honvédség 
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4. számú melléklet 

 

 

1.1 Lakbértámogatásra jogosultság mértéke 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Ingó vagy ingatlan vagyontárgy értéke:  

       1 MFt-ot meghaladó  

 

A bérlőnek és a Szoctv. 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 

családjának nettó havi jövedelme nem haladja meg: 

a saját 

jogú öregségi 

nyugdíjminimum 

ö

tszörösét 
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2.       Kérelem 

Lakbértámogatás folyósításához 

 

Kérelmező neve: ……………………………………………………………………………….. 

Születési név: …………………………………………………………………………………. 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………….. 

Születési hely, idő: ……………………………...……………………………………………… 

Családi állapota: hajadon, nőtlen, férjezett, nős, elvált, özvegy, különélő 

Állandó lakcíme: ……………………………………………………………………………….. 

Tartózkodási hely: ……………………………………………...………………………………. 

Foglalkozása, munkahelye: ……...…………………………………...………………………… 

Jogosultja-e tartási, életjáradék, öröklési szerződésnek?          igen – nem 

 

A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai: 

 

Név: Szül.hely, idő: Anyja neve: Oktatási 

intézmény/Munkahely: 

 

Jövedelme Ft/hó*: 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

     

     

 

A KÉRELEM INDOKÁUL SZOLGÁLÓ TÉNY, KÖRÜLMÉNY: 

 

………………………………………………………….……………………………………….. 

………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………………………….……………………….. 

………………………………………………………………………………….……………….. 

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2) 

bekezdése alapján az önkormányzat a fővárosi és megyei APEH útján ellenőrizheti. 

 

Továbbá kijelentem, hogy saját, illetve velem életvitelszerűen együttlakó hozzátartozóim 

tulajdonában nincs 1.000.000 Ft,- feletti értékű ingó, illetve ingatlan vagyontárgy. 

 

………………………, 20… év …………………….. hó … nap 

 

       ……………………………………  

        kérelmező aláírása 

*A nyilatkozat a megelőző 12 hónap átlaga.  
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Figyelem! A kérelemhez csatolni kell a közös háztartásban élő hozzátartozók jövedelem-

igazolását. 

 

 

5. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

a személyi, vagyoni és jövedelmi adatokról 

Az alábbi nyilatkozatot teszem: 

A bérlő adatai:  A bérlőtárs (házastárs, élettárs, stb.) adatai: 

Név: ……………………………………………       ………………………………………….. 

Születési név: ………………………………….        ………………………………………….. 

Állampolgárság: ………………………………     ………………………………………….. 

Cím: …………………………………………...        ....……………………………………….. 

Tartózkodási helye: ……………………………        ………………………………………….. 

Telefon: ………………………………………..         …...…………………………………….. 

Vagyoni adatok: Az igénylő, házastárs, élettárs, stb. és a velük együtt költöző családtagok 

tulajdonában álló ingatlan(ok), lakás, hétvégi ház, üdülőtelek, 

mezőgazdasági ingatlan és a jelentősebb értékű ingó vagyon (pl.: 

személygépkocsi, műtárgy, stb.) és azok forgalmi értékének fölsorolása: 

Vagyontárgyak (vagyoni értékek) megnevezése  Forgalmi értéke (Ft-ban) 

 ………………………………………………….    ……………………………. 

 ………………………………………………….    ……………………………. 

 ………………………………………………….    ……………………………. 

 ………………………………………………….    ……………………………. 

Jövedelmi adatok: A bérlő, a bérlőtársa és a velük együtt lakó családtagok és jövedelmeik 

fölsorolása: 

N

é

v 

S

z

ü

l

e
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j

e 

b

a

n 

     

     

     

     

     

     

     

*A nyilatkozatot megelőző 12 hónap átlaga.  

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

………………………, 20… év …………………….. hó … nap 

 

………………………….           ………………………. 

     bérlő                                         bérlőtárs 

 

 

25.  Előterjesztés a Bükkös patak jobb partja – Duna korzó – Postás strand – Duna 

folyó által határolt terület fejlesztéséről  

            Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

 

dr. Filó András képviselő: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a határozati javaslat 

2.,3. pontját visszavonja. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a szavazást. 

Szavazás eredménye 

 

#: 2604   Száma: 11.01.20/24/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 22:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 86.67 86.67 

Nem 2 13.33 13.33 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 
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Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

 

     

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

45/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja azt az elképzelést, hogy 

Bükkös patak jobb partja – Duna korzó – Postás strand – Duna folyó által határolt terület 

fejlesztési lehetőségeit a hivatal vizsgálja meg. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

26.  Előterjesztés zöldfelületek kialakításáról (Kálvária, Postás strand, Czóbel 

park…)  

            Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. Több megkeresés érkezett, hogy 

mennyivel jobban lehetne kezelni a zöldfelületek alakítását. Emiatt több esetben a lakosság 

megkeresése megtörtént, felhívás lett közzétéve SZEVI-ben és más fórumokon. Sajnálatos 

módon nem volt nagy az érdeklődés. Fontosnak tartja továbbra is a lakosság megkeresését a 

TDM Iroda, Kulturális Központ bevonásával. 

A Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság indítványozza, hogy a 

határozat mellékletét képező táblázatban a Posta előtti tér kialakításához érkezett ötletek, 

vélemények egészüljenek ki egy festőállvány elhelyezésével, illetve a Kerényi parknál egy 

szökőkút felállításával. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az ötlet javaslathoz befogadja a Városüzemeltetési, 

Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság indítványát. 
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Zakar Ágnes bizottsági elnök: a Kálvária téren elég régóta (2000-óta) tervben van az ivókút 

kialakítása, ezért ez volt az ő javaslata. A bizottság kiegészítette azzal a javaslatot, hogy a 

közparkok esetében amennyiben van lehetőség, mindegyikben legyen ivó kút. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdése, hogy új közparkok kialakítására gondolt-e az önkormányzat? 

A belvárosban a meglévő nem közpark, hanem a meglévő kis zöldterületek megújítására van-

e szándék? Ebben az esetben gondol pl. Postával szemben a Takarékszövetkezet előtti kisebb 

zöld területre. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: van ilyen szándék az előterjesztésben szerepel: - további 

javaslatok – címszó alatt. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: ismétli kérdését. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előterjesztés azt tartalmazza, hogy „minden zöld felület”, 

az előterjesztésben szereplő táblázatban pedig kipontozásra került részben a javaslatok 

leadására van lehetőség. Jelenleg ez az I. forduló, ezt követően tájékoztatja a lakosságot, 

akiktől várják a további ötleteket. A TDM és a Kulturális Kft. véleményét ki kérik. Örömmel 

veszi a javaslatokat. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: indítványozza megfogalmazni, hogy az anyag 

kiegészítésre a képviselők közül ki kíván javaslatot tenni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a jövő hét végéig kéri a képviselőktől az indítványokat. Kéri a 

határozati javaslatba belefogalmazni, hogy a képviselői elképzeléseket az elkövetkező 

Képviselő-testületi ülésig lehet megtenni. 

 

Kiss Károly képviselő: kérdése, hogy az önkormányzat minden közparkba, vagy csak a 

közterekre valósítaná meg az ivó kutak elhelyezését? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előterjesztésben szereplő táblázatban közterületként 

felsorolt megnevezések kerülnek áttekintésre, amelyeket az Oktatási és Kulturális Bizottság 

javasolt. Ezeknek meg kell nézni a lehetőségét. 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: kéri a jelenlévő képviselő tagoktól, hogy tiszteljék meg a 

hivatal munkatársait azzal, hogy komolyan veszik a feladatukat, és az éjszakát nem 

szórakozással töltik. 

Konkrét javaslata Czóbel parkban a Rodin mellé a játszótér levitelét, épségének megóvása 

miatt. A Czóbel sétányt kiemelné és jobban ellátná világítással, erre lakossági összefogással is 

sort lehetne keríteni. A Posta előtti szoborparknál javasolja a szobrokra tábla kihelyezését, 

névvel ellátva, történetüket beleírva. Pl. Aknay János szobra mely rovásírással a meghalt 

kislányának állít emléket. A turisták számára is pozitív lenne, ha a város összes területéről 

erre a helyszínre gyűjtenék össze a szobrokat.  

Azok a parkok, amelyekre az önkormányzat környezetvédelmi alapból pénzt adott, kerüljenek 

be a javaslatba és a város gyakoroljon felettük némi kontrollt, a bizottságok részére készült 

beszámolók keretében.  A parkok közelében élő lakók vállalták, hogy ezeket a parkokat 

fenntartják, pl. Sztelin pataknál elhelyezkedő emlékpark. 
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dr. Filó András képviselő: kérdése, hogy a posta előtti tér elér a kínai vendéglőig? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: igen, ez egy egybefüggő terület. 

 

dr. Filó András képviselő: ezzel a területtel kapcsolatban javaslatot kíván tenni. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: a posta előtti parknak nem része a rózsakerti 

parkoló, ahol Deim Pál szobra áll. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: külön területként jelenjen meg. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: jelen pillanatban úgy készült az anyag, hogy a 

Képviselő-testület a most benyújtott anyagot közzéteszi, jelenleg erről született volna döntés. 

Mivel az-az álláspont alakult ki, hogy a februári Képviselő-testületi ülésig kiegészítő 

javaslataikat megtehetik. A februári ülésre a kiegészített anyag ismét a testület elé kerül, és 

ekkor lesz döntési helyzetbe a Képviselő-testület a tekintetben, hogy melyik az,  az anyag 

amelyet a lakosság véleményének megismerése céljából közzé tesz. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérése, hogy ne a Képviselő-testületi ülésen legyen – 

rögtönözve -, hanem mindenki időben készítse elő javaslatát. 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

46/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. a zöldfelületi koncepció megalkotása érdekében a mellékletben szereplő táblázat 

kiegészítésére felkéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a testület 2011. februári üléséig 

tegyék meg javaslatukat. 

 

Felelős:   Polgármester     

Határidő:  2011. februári Képviselő-testületi ülés 

 

 

2. lakossági véleményezésre a 2011. februári Képviselő-testületi ülést követően 

közzéteszi. 

 

Felelős:   Polgármester     

Határidő:  2011. februári Képviselő-testületi ülést követően 

 

 

Melléklet a „Zöldfelületek megújítása I. forduló” előterjesztéshez 

 

Közterület 

megnevezés

e: 

Jelenlegi használat Érkezett ötletek, 

vélemények 

Javaslat 

Posta előtti 

tér 

1995-ben döntött a Képviselő-

tetsület a Posta előtti téren 

- a lakosság egy része 

ellenzi a mai funkciót, 
Közparki 

funkció 
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szobrok felállításáról 

(137/1995. (VI.20.) Kt. sz.hat.), 

majd 1995-ben egy és 1996-ban 

három szobor elhelyezéséről.  

A 95/1996. (VI.18,) Kt-sz. 

határozatában már 

szoborkiállításnak nevezve a 

szoborparkot, a szoborkiállítás 

bezárásának tervezett időpontját 

1998. december 31-ével jelölte 

meg. A 112/1999. (X.26.) 

OKISB határozat arról döntött 

Szoborpark fennmaradási 

határidejének 

meghosszabbításáról 

mindaddig, amíg a terület 

hasznosítására nem kerül sor.  

A téren található szobrok: 

- ef. Zámbó István: „A végtelen 

érintése” 

- Aknay János: „Angyal” 

- Deim Pál: „Függő baba” 

- Felugossy László: „Vidám 

totem” 

- Bukta Imre és Elekes Károly: 

„Szent Sebestyén” 

- Matyófalvi Gábor: 

„Konstelláció” 

a szobrok karbantartása a 

művészek feladata, 

több szobor erősen megrongált 

állapotban, 

a parkban virágágyás és néhány 

pad található 

nem szereti a szobrokat, 

míg másik része 

fontosnak tartja 

megtartásukat, 

- 2004-ben hallgatói 

tervpályázatot írt ki az 

önkormányzat, melynek 

eredménye, javaslata: 

közparki kialakítás 

néhány szoborral.  

- felmerült a többi szobor 

áthelyezése új 

helyszínekre,  

- már jelképpé vált  

szobrok  megtartása 

javasolt 

megtartása 

néhány mára 

már jelképpé 

vált 

szoborral 

Kálvária A téren található szobrok: 

- Csikszentmihályi Róbert I. 

világháborús emlékműve 

- Páljános Ervin Milleniumi 

emlékmű 

- Trianon emlékhely, készítője: 

Pap Lajos 

A parkot rendszeresen 

használják gyerekcsoportok 

(iskolai, óvodai), valamint 

fiatalok kedvelt sportolási 

(futball) helye 

 

- javaslat a fák intenzív 

nyírására, mert jelenlegi 

állapotukban a városra 

nyíló páratlan kilátást 

eltakarják (lásd régi 

képeslapok) 

- a meglévő 

szobrokhoz/emlékművek

hez kapcsolódóan 

felmerült Szentendre 

történetét megformáló 

szobrok elhelyezése, 

szoborpark kialakítás, pl. 

Ivan Dan ünnephez, stb. 

- javasolt 

rendezvényhelyszín 

Szentendre 

Történeti 

Szoborpark 

kialakítására 

pályázat 

hirdetése 

(koncepció, 

elhelyezés, 

műalkotások 

pályáztatása) 
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- a Szerb kálvária 

kőtisztítására felajánlás 

érkezett, melyhez a KÖH 

csak részletes resteurátori 

szakvélemény alapján 

járulna hozzá 

- a Katolikus Kálvária is 

felújításra szorulna 

Czóbel 

park 

- városi és kistérségi 

rendezvények helyszíne 

- fiatalok használják sportolás 

céljára 

- Czóbel Béla szobor 

- testvérvárosaink fái 

- kapcsolat a Kerényi Parkkal 

és Rodin kávézóval 

- Czóbel Béla szobra azért 

került ide, mert itt állt 

háza. A szobor 

karbantartását, az azt 

körülölelő bokor nyírását 

rendszeres bírálat éri 

- felmerült a szobor 

áthelyezésének javaslata  

megtartani 

rendezvény-

helyszínnek 

Kerényi 

park 

- az Ábrányi villa alatti rész a 

rendszerváltás előtt 

felszabadulási (és május 9-i ) 

ünnepségek helyszíne (ennek 

épített elemi rendkívül 

leromlott állapotban), itt áll 

Csikszentmihályi Róbert 

„Béke” emlékműve 

- Kerényi Jenő múzeumépülete 

(később Rodin Galéria és 

Kávézó) és Kerényi 

szoborpark, benne egyéb 

szoborelemek 

- az épület ingatlancsere folytán 

az önkormányzat tulajdona, 

Rodin bérleti szerződés 

megszűnt → pályázat 

kiírandó 

- felső részen az Ábrányi villa 

mellett játszótér (létesítése 

2005-ben) 

- az épület (Kerényi 

Múzeum - Rodin Galéria) 

hasznosítására kiírandó 

pályázattal kössük össze 

a park hasznosítását  

- 2008-ban Vadász György 

által 

tervezett/megvalósítani 

felajánlott Kápolna 

- felmerült egy japán kert 

létesítése 

- a játszótér kerüljön 

lejjebb, jobban átlátható 

helyre 

közparki 

funkció 

megőrzése,  

 

az épület 

hasznosítási 

pályázatába 

beépíteni a 

park 

üzemeltetését 

Pap-sziget - strand városi tulajdon 

- magántulajdonú kemping 

- kutyasétáltatás kutyás 

találkozó, kutyakiállítás 

helyszíne 

- horgászat  

- árvízveszélyes terület 

 

- szálloda és 

konferenciaközpont – 

strandfürdő hasznosítás a 

sziget közpark jellegének 

megtartásával 

- Pap-szigeti Duna-ág 

revitalizáció 

- japán kert lehetséges 

helyszíne 

- kalandpark lehetséges 

helyszíne 

közpark és 

benne japán 

kert 

kialakítás 

Hajóállo-

más 

- lepusztult környezet  

- az új termál kút helyszíne 

-  a hajóállomás épületének 

használatára 
közpark, 

sétáló-pihenő 
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- Mahart Passnave  hajóállomás 

jelenleg használaton kívül, a 

kikötő sem üzemel 

- a Czóbel sétány hídja 

beszakadt 

- árvízveszélyes terület 

önkormányzati 

egyeztetés a Mahart 

Passnave-val 

- szentendre vízisport 

egyesületeivel 

együttműködés keresése, 

tárgyalások az épület 

használatára, 

üzemeltetésére 

- sportpálya kialakítása pl. 

strandröplabda 

- a volt cserkészház helyén 

csónakház létesítése 

- pihenőpark,  

nyugdíjasok, kismamák 

részére kialakítva (padok, 

szalonnasütés, kártya és 

sakkasztal) 

- a közelben vízisport 

egyesületek csónakházai  

- az északi vízbázis 

védőterületi lehatárolás 

korlátozza a használatot 

- kerépárút nem mehet a 

Czóbel sétányon 

funkcióval 

Postás 

strand 

- EuroVelo kerékpárút 

- városi rendezvények 

helyszíne 

- hétvégi piknik 

- strandolás 

- evezős vízituristák kikötési 

helye  

- kerékpáros pihenő (egy a gát 

mellett, másik a játszótérnél) 

- teniszpálya 

- nyilvános wc, öltöző, 

zuhanyzó, büfé 

 

- teniszpálya és 

kapcsolódó épület 

hasznosítási pályázata 

összekapcsolása a Postás 

strand 

használatával/hasznosítás

ával 

- csónak kikötő, tároló 

létesítése 

- játszópark, kalandpark 

kialakítása (az ártéri erdő 

használatával is) 

- víziszínpad 

- közösségi víziközlekedés 

számára kikötő kialakítás 

→ kapcsolat az 

intermodális 

csomóponttal 

- parkoló terület kijelölése 

- a Bükkös patak 

torkolatán átkelés 

lehetőségére „mobil” 

(egy ponton rögzített) 

fahíd építése  

jelenlegi 

sportfunkció

hoz 

kapcsolódó 

közös 

hasznosítás 

pályáztatása, 

 

vízi színpad 

elhelyezése 

 

kalandpark 

kialakítása 

Mészáros - szoborpark a 11-es főút - más szentendrei szobrok más 
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Dezső 

szoborpark 

mellett elhelyezhetősége szentendrei 

szobrok 

elhelyezhetős

ége 

Parktábor - kihasználatlan zöldfelület 

- a rendszerváltás előtt jól 

működő ifjúsági (olvasó) 

tábor az Izbégi Iskolához 

kapcsolódóan 

- a fa épületek elbontásra 

kerültek, beton alapzatok 

helyenként még megvannak 

- nyomokban fellelhetó régi 

csatorna, mely az izbégi volt 

Kocsigyárhoz vezetett 

- hétvégi piknik, patakparti 

sétálok kedvelt helye 

- mederátjáró a 2010 

patakárvízkor megrongálodott 

- korábban is patakmeder-gát, 

melynek terepalakulata ma is 

megvan 

- a szemközti (Frangepán utca 

oldali) ingatlan is az 

önkormányzat tulajdona 2006 

évi ingatlancsere révén 

- Bükkösparti tanösvény 

 

 

 

- 2006-ban az 

önkormányzat országos 

ötletpályázatot írt ki a 

Parktábor 

környezetrendezésére és 

hasznosítására 

(közterületi játszótér, 

közpark, ifjúsági tábor, 

szabadtéri sportpálya, 

vagy erdei tornapálya 

javaslatával, de más 

funkciót is megengedve), 

melynek eredménye, 

javaslata:  

 közterületi 

zöldfelületi szerep 

fenntartása 

 rekreációt, 

turizmust, 

sportolást szolgáló 

javaslatok érkeztek 

 a parktábor területe 

nem emelhető ki 

környezetéből 

 szükséges közeli 

kapcsolatot 

teremteni a 

Bükkös-patakkal 

- Izbégi iskola hasznosítási 

javaslata sportpályák 

céljára 

- Waldorf óvoda 

- sport és szabadidő 

funkció 

- vendéglátás látvány 

vizimalommal 

- Bükköspart kerékpárút 

folytatása 

(nyomvonalvariációk) az 

Izbégi sportpályák felé 

pályázat 

útján forrás 

elnyerése a 

régi 

Szentendre 

bemutatásár

a vízimalom-

rekonstrukci

ó, 

 

kerékpárút 

továbbvezeté

se, 

 

patakmeder 

átjárás 

kialakítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegez u. 

alja  

- elvadult patakmeder a 

Skanzen területéből kilépő 

Sztaravoda pataknál  

- Dragon Pál 

kezdeményezésére lakossági 

összefogással 

- pihenőhely kialakítása 

- az Egres úti 2. számú 

lakóterületi fejlesztéshez 

kapcsolódan a Tegez utca 

Sztaravoda patak feletti 

hídja áthelyezésre kerül 

„Pismány 

kapuja” 

pihenőhely 

kialakítása, 

közpark 

funkció 
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zöldfelülettakarítás, rendezés 

2008-ban 

-  a patakmente magántulajdon, 

közelében az Egres úti 

fejlesztési területhez tartozó 

önkormányzati tulajdonú 

ingatlan 

 

 

 

 

27.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezeti 

átalakítására és egyben Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendeletének 

módosításáról 

            Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést és a bizottságok javaslatait. 

 

Magyar Judit bizottsági elnök: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai meghallgatták dr. 

Molnár Ildikó címzetes főjegyző által elmondott kiegészítéseket és úgy döntött, hogy a plusz 

adóvégrehajtó munkakört nem támogatja, mivel úgy gondolják, hogy ez jelenleg is jól 

működik a hivatalon belül, ezáltal spórolni tud az önkormányzat. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: a TESZ Egyesülete támogatja az előterjesztést, nem tennének 

semmilyen észrevételt, kifogást. Reményeik, hogy egy gördülékeny, hatékony városvezetés 

jön ez által is létre. 

 

Magyar Judit bizottsági elnök: bizottsági elnökként nem támogatta a polgármesteri kabinet 

kabinetfőnöki posztját, mert úgy érzi, hogy ez egy politikai állás lenne. A leírtak 

figyelembevételével nem érzi, hogy 8 órás munkakörként kellene ellátni ezt a feladatot. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: külön kéri a szavazást: adóvégrehajtó személyéről, Adó Iroda 

legyen, a polgármesteri kabinetvezetői állásról, a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Idegenforgalmi Bizottság javaslatáról az „A” változat elfogadását a kiegészítésekkel együtt. 

Utoljára egyben a határozati javaslatokról. 

 

Kéri a szavazást: plusz 1 fő adóvégrehajtó alkalmazásáról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2605   Száma: 11.01.20/26/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 22:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 14 93.33 93.33 

Nem 1 6.67 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly 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 - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

 

     

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

 

Kéri a szavazást arról, hogy az Adócsoport, Adó Irodaként működjön. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2606   Száma: 11.01.20/26/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 22:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

 

     

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

 

Kéri a szavazást a Polgármesteri Kabinet + 1 fő kabinetvezetői álláshelyéről. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2607   Száma: 11.01.20/26/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 22:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 93.33 

Nem 1 6.67 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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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Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

 

     

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

 

Kéri a szavazást a határozati javaslat „A” változatáról. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2608   Száma: 11.01.20/26/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 22:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

 

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

Kéri a szavazást egyben az egészről. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 2609   Száma: 11.01.20/26/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 22:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.67 6.67 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly 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 - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

 

     

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

47/2011. (I. 20.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 

 

 

1. úgy dönt, hogy Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri 

Hivatalában 
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a) összesen: 6 fő álláshelyet szüntet meg az alábbiak szerint: 

1. Törvényességi ellenőri státuszt 2011. január 31-i hatállyal 

2. Közoktatási és sport referens státuszt 2011. január 31-i hatállyal 

3. Minőségügyi referens státuszt 2011. január 31-i hatállyal 

4. 2 közterület-felügyelői (betöltetlen) státuszt 2011. január 31-i hatállyal 

5. 2X4 órás vagyongazdálkodási ügyintézői státuszt. 2011. január 31-i hatállyal 

 

 

b)  összesen 1 fő városüzemeltetési referens álláshelyet szüntet meg VSZ Zrt-be történő 

átszervezéssel 2011. április 30-i hatállyal, 

 

 

c)  összesen: 4 fő teljes munkaidős, bérfejlesztést nem igénylő álláshelyet hoz létre: 

1. Jegyzői kabinet munkáját koordináló vezető 2011. február 1-i hatállyal 

2. Közművelődési és sport referens 2011. február 1-i hatállyal 

  3. Vagyonhasznosítási ügyintéző 2011. február 1-i hatállyal 

  4. Nemzetközi és minőségügyi referens 2011. február 1-i hatállyal 

 

 

    d) összesen 3 fő jegyzőkönyvvezetői státuszt 2011. február 1-i hatállyal a 

Munkatörvénykönyve hatálya alá helyez, 

 

e) összesen:  

 

8,25 fő bérfejlesztés igénylő álláshelyet hoz létre az alábbiakban meghatározottak szerint: 
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Polgármesteri 

Hivatal 
Jelenlegi  

létszám 

Új álláshelyek 

száma, megnevezése  

 

Létszámmódosít

ást követő 

létszám  

  Jegyzői Kabinet 

+ 1 fő közoktatási és civil referens 2011. február 1-i 

hatállyal 

+ 2 fő jogi referens 2011. február 1-i hatállyal 

 

Városüzemeltetési referensek:  

      + 1 fő városüzemeltetési 

      ügyintéző státusz (lehetőleg műszaki ellenőri 

végzettségű)   

     létrehozása 2011. május 1-i hatállyal és 

     -1 fő városüzemeltetési referens státusz 

megszüntetése a     

      VSZ Zrt-hez történő átszervezéssel 2011. május 

1-i  hatállyal 

 

Polgármesteri Kabinet 

+ 1 fő Kabinetvezető 2011. március 1-i hatállyal 

 

Önkormányzati és Szervezési Iroda 

+ 1 fő szervezési ügyintéző 2011. február 1-i hatállyal 

 

Közigazgatási és Népjóléti Iroda 

 + 1 fő hatósági törvényességi referens 2011. február 

1-i hatállyal 

+ 0,25 fő ügyfélszolgálati ügyintéző (8 órás 

munkakör létrehozása) 2011. április 1-i hatállyal 

 

Adóiroda  

+ 1 fő adóvégrehajtó 2011. február 1-i hatállyal 

  

 

Összesen 112,75 fő                  8,25 álláshely 120 fő 

 

2. a szervezeti átalakítás költségvonzatát a 2011. évi költségvetésben biztosítja. 

3. Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet módosítását elfogadja.  

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  2011. évi költségvetés tervezése 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a következő rendeletét alkotja: 

 

 

 

 

 



 176 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2010. (I. 28.) Önk. számú rendelete 

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 

többször módosított 28/2007. (IX.10.) Önk sz. rendeletének módosításáról 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször 

módosított 28/2007. (IX.10.) Önk sz. rendeletének (a továbbiakban R.) módosításáról az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A R. 50. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

(3) A hivatal szervezetének tagozódása: irodák, csoportok, önálló referensek. 

 

Polgármester –  kabinetvezető, főépítész,  pályázati referens, ellenőrzési és 

tájékoztatási   referens, nemzetközi és minőségügyi referens, EU referens, titkárnő 

Alpolgármester 

 

Jegyző – Jegyzői kabinet munkáját koordináló vezető, jogtanácsos és közbeszerzési 

szakértő, közoktatási referens, közoktatási és civil referens, közművelődési és sport 

referens, jogi referens, személyügyi referens, városüzemeltetési referens, 

városüzemeltetési ügyintéző titkárnő 

 

Aljegyző     - vagyongazdálkodási ügyintéző 

     - vagyonhasznosítási ügyintéző 

     - lakásgazdálkodási ügyintéző 

 

Szentendre Városi Gyámhivatal 

 

Építéshatósági Iroda  - Építéshatósági ügyintézők 

 - Főkertész 

 - Környezetvédelmi referens 

 

Közgazdasági Iroda     - Pénzügyi Csoport 

 

Adóiroda      - Adóvégrehajtási és Adóellenőrzési Csoport 

 - Adóügyi Csoport 
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Közigazgatási és Népjóléti Iroda 

       - Hatósági és Ügyfélszolgálati Csoport, 

- Okmányiroda, 

- Népjóléti Csoport, 

- Közterület-felügyelet 

 

Önkormányzati és Szervezési Iroda  

 - Szervezési Csoport, 

 - Iktató, 

 - Informatikai Csoport. 

 

 

 

A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését, irányítási és koordinációs rendszerét a 8. sz. 

melléklet ábrázolja. 

A Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény  45. 

§ (10) bekezdésének c) pontja alapján, osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízással 

rendelkeznek az irodavezetők, a jogtanácsos és közbeszerzési szakértő, a főépítész, valamint 

az Okmányiroda és a Közterület-felügyelet önálló irányítási feladatait ellátó csoportvezetők. 

 

3. § 

 

A R. 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 

 

 

(1) E rendelet 2011. február 1. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

Szentendre, 2011. január 20. 

 

 

 

 dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

28.  Előterjesztés a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társuláshoz történő 

csatlakozásról 

            Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést. 

 

Magyar Judit bizottsági elnök: elmondja, hogy a bizottsági ülésen felmerült kérdésekre nem 

kaptak választ, mert sokáig tartott az ülés, ezért nem tudják az előnyöket, hogy hány 

önkormányzati szövetségben van benne az önkormányzat, miért szerepel az alapító okiratban 
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(amire nincs ráírva, hogy tervezet) Szentendre Önkormányzata, mint ha már a társulás tagja 

lenne. A bizottság ezért nem szavazta meg az előterjesztést. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: TÖOSZ-ba és a MÖSZ-be szerepel az önkormányzat. 

Fejlesztési tanácsok tekintetében tagként és tisztsége is van az önkormányzatnak RFT-be, 

BAF-ba tagként, DTFT-be. 

 

Kéri a szavazást a határozati javaslat „B” változatának elfogadásáról. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2610   Száma: 11.01.20/27/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 22:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 93.33 

Nem 1 6.67 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly 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 - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

 

     

 

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

48/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Agglomeráció 

Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásáról szóló döntését későbbi időpontra halasztja. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő- testület döntéséről a társulás létrehozását 

kezdeményező Gyál Város Polgármesterét értesítse. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

29.  Előterjesztés fellebbezés Kirs Bt. közterület használati ügyében benyújtott 

fellebbezéséről 

            Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

Az Ötv. 12. § (4) bek. a) pontja alapján Zárt ülés, melyről külön jegyzőkönyv készül! 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a továbbiakban a tanácskozás zárt ülésen folytatódik, melyről 

külön jegyzőkönyv készül. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a nyílt ülést 22.54 órakor megnyitja az ülés határozatképes 

jelenlévők száma 15. fő. 

 

 

 

30.  Előterjesztés a Képviselő-testület mellett működő bizottságok és munkacsoportok 

beszámolója a 2010. évben végzett munkájukról 

            Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismereti a beszámolót kérdés nem lévén kéri a 

szavazást a határozati javaslatról. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2614   Száma: 11.01.20/29/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 22:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 
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Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

 

     

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

50/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete mellett működő Jogi és Ügyrendi 

Bizottság; Pénzügyi Ellenőrző Bizottság; Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság; 

Oktatási és Kulturális Bizottság; Egészségügyi, Szociális és Civil Bizottság; a 

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság, a Családvédelmi 

Munkacsoport, a Sport és Ifjúsági Munkacsoport, a Környezetvédelmi Munkacsoport 

valamint a Közlekedési munkacsoport 2010. évben végzett munkájáról szóló, a határozat 

mellékletét képező beszámolókat elfogadja.  

 

Felelős:  Szentendre Város Képviselő-testülete 

Határidő:   azonnal 

 

 

31.  Előterjesztés dr. Filó András képviselőnek a PROMT Kft. és az ISO Kft. által az 

önkormányzattól megvásárolt ingatlanokkal kapcsolatos interpellációjára adott 

választ érintő vizsgálatról 

            Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót dr. Dukai Miklós bizottsági elnöknek. A 

tegnapi bizottsági ülésen tárgyalta az interpellációt a Jogi és Ügyrendi Bizottság, ahol dr. 

Kichhof Attila aljegyző szóban részletesen kiegészítette az írásos anyagot. Amit dr. Filó 

András képviselő elfogadott.  
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dr. Filó András képviselő: lett volna egy olyan javaslata, hogy kerüljön meghallgatásra a 

korábbi Aljegyző és a korábbi Polgármester, hogy tisztázásra kerüljön az a kérdés, hogy 

hogyan kerülhetett ebbe a pozícióba a Bezsóker Kft. Elfogadta azt a részét a tájékoztatásnak, 

hogy amellett, hogy megy a kisajátítás azt tudni kell, hogy a PROMT Kft. és az ISO Kft. az út 

tervezésre megkapta az elsőfokú építéshatósági engedélyt melyet megfellebbezett a Bezsóker 

Kft. és a másodfok elutasította a fellebbezést. Van egy jogerős építési engedély az útra a 

PROMT és az ISO Kft.-nek. Az utat megtudják építeni, a tulajdonosnak a hozzájárulása kell. 

Mindenképp szükség van erre a területre, a kisajátítás megy a maga útján, ahogy Aljegyző úr 

mondta, illetve egyelőre az útlejegyzés, de ha marad még terület, ami nem kell neki, akkor a 

kisajátítás.  

El tudja fogadni a törvényi határidőt is, ami 90 nap, egyszer meghosszabbítva, addig a 

Bezsóker Kft.-vel érdemes lenne tárgyalni, hogy az önkormányzatnak ne kerüljön annyiba a 

kisajátítás, mint amennyibe számítása szerint kerülhet. Be lehetne szorítani azzal, hogy vagy 

visszavonatni az engedélyt mely, szabálytalanul lett kiadva, vagy már nem állnak fent az üzlet 

kiadásának a körülményei. Mindenképp meg kell próbálni egyezkedni, mielőtt sor kerül a 

kisajátításra. Ez a kisajátítást nem állítja meg. Ebben a tekintetben fogadta el a választ. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri az interpelláció elfogadásáról a szavazást. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 2615   Száma: 11.01.20/30/0/A/KT 

Ideje: 2011 január 20 22:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 
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Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

 

     

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

51/2011. (I.20.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dr. Filó András 2010. november 

17-én kelt interpellációjára adott választ elfogadja.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal    

 

 

Kérdés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Fekete János képviselő kérdése: 

 

1. a 2010. október 21-i testületi ülésen felvetődött Bükkös-parti illegális fakivágás 

ügyében történ-e felelősségre vonás, vagy más intézkedés? 

2. a 2010. november 11-i ülésen a hétvégi randalírozások kapcsán elküldött levelek 

(Fogyasztóvédelem, Rendőrség, Polgárőrség) nyomán illetve utána érkezett-e válasz a 

hatóságoktól, illetve történt-e intézkedés a hatóságok részéről (esetleg ígéret)?  

1. a Karácsony környéki pismányi szemétszállítások kimaradása miatt kapnak-e jóváírást 

a szemétszállítási díjból az ott lakó érintettek? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válasza Fekete János képviselő által feltett kérdésre: 

 

Tárgy: éjszakai randalírozások 

 

„Fekete János, önkormányzati képviselő fenti tárgyban írt kérdésére az alábbi választ adom: 

 

Bükköspatak partján történt fakivágás: Fapótlási kötelezettsége van az elkövetőnek, amely 

alapján 30 db (éger, kőris, fű) fát kell pótolnia a patakpartra március 31-ig. Vállalta, hogy 

több fát telepít, azonban pontos darabszámot nem tud mondani. A plusz vállalás miatt a 

fapótlások elvégzéséig a szabálysértési eljárást felfüggesztette a Hivatal. A szabálysértési 

bírság kiszabásánál figyelembe vesszük a kötelező fapótláson felül teljesített egyedeket ( 1 db 

fa ára kb. 10.000,- Ft így minimum 300.000,- Ft értékben telepít fát). 

A 2010. novemberi ülést követően, 2010. november 15-én és 16-án megkereséseket küldtünk 

a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-magyarországi Regionális Felügyelőségének, a 

Szentendrei Rendőrkapitányságnak és a Polgárőrségnek. 

A Fogyasztóvédelmi Felügyelőségtől azt kértük, hogy tartsanak próbavásárlásokat, mert a 18 

éven aluliak szeszes itallal történő kiszolgálása csak így érhető tetten. A Fogyasztóvédelmi 

Hatóságnak törvényben biztosított joga, hogy ilyen szabálysértés észlelése esetén legfeljebb 

30 napra az üzletet bezárassa vagy legfeljebb 1 évre az alkoholtartalmú italok vagy 

dohánytermékek forgalmazását megtiltsa.  

A rendőrségtől és a polgárőrségtől a közterületek fokozott ellenőrzését kértük. 
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Választ eddig csak a Szentendrei Rendőrkapitányságtól kaptunk. A Kapitányságvezető Úr 

tájékoztatása szerint a rendőrség bűnmegelőzési tevékenysége ezen a területen igen 

hatékonyan működik. Gyakorlatilag minden közbiztonsági vagy közlekedésbiztonsági 

ellenőrzés közvetve vagy közvetlenül érinti a Duna-korzót vagy annak környezetét. Levele 

szerint bár az utóbbi időben történtek erőszakos jellegű cselekmények, melyek a lakosságban 

igen nagy felháborodást keltettek, de ennek ellenére a Duna-korzó közbiztonsági helyzetét 

semmiképpen sem nevezné tragikusnak. A hasonló jellegű cselekmények megelőzése 

érdekében az ellenőrzések számát fokozták, pénteki és szombati napokon visszatérő 

ellenőrzéseket hajtanak végre. A Kapitányságvezető úr felajánlotta azt is, hogy a hivatal vagy 

a közterület-felügyelők ellenőrzéséhez szívesen biztosít rendőrt, mert szerinte a kereskedelmi 

tevékenységek hatósági ellenőrzésével is javítani lehet a helyzeten.  

Mint ahogy azt már tavaly is tettük, a térfigyelő központban éjszakai szolgálattal fogjuk 

segíteni az éjszakai randalírozások visszaszorítását. 

Az idei évben jelentősen fokozni szeretnénk az üzletek ellenőrzését is, melyhez a felajánlott 

rendőrségi segítséget szívesen igénybe vesszük. Tájékoztatom ugyanakkor a Képviselő Urat, 

hogy a korábbi években voltak már hasonló közös ellenőrzések, a fő gond azonban, hogy a 

szeszes itallal való kiszolgálás gyakorlatilag csak tettenéréssel bizonyítható, próbavásárlásra 

azonban jelenleg csak a fogyasztóvédelmi hatóság jogosult. A szeszes italt fogyasztó 

kiskorúak nem vallanak a kereskedő ellen, azt szokták nyilatkozni, hogy az italt nagykorú 

barátjuktól kapták, márpedig a szeszes ital fogyasztása önmagában nem ütközik jogszabályba. 

A budapesti diszkótragédia miatt az elmúlt napokban sokat emlegetett 210/2009. (IX.29.) 

Korm. rendelet csak bizonyított jogszabálysértés esetén teszi lehetővé a jegyző számára az 

üzlet ideiglenes bezáratását, és ebben az esetben is fokozatosságot ír elő (csak abban az 

esetben lehet ezt a szankciót alkalmazni, ha „a jogsértés másként nem orvosolható, illetve a 

jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosítható”). Bízunk benne, hogy 

a kormányzat bejelentett változtatási szándéka alapján elfogadandó jogszabály-módosítás 

sokkal több eszközt ad majd a jegyzői kereskedelmi hatóság kezébe.” 

  

Somogyi Zsolt VSZ Zrt. vezérigazgatójától kért a hivatal tájékoztatást, levelét felolvassa. 

„Pismány városrész azon utcáiban, melyek nem szerepelnek a téli útüzemeltetési 

szabályzatban (mert az utca paraméterei nem teszik lehetővé a gépi hó-és síkosságmentesítést) 

az ingatlantulajdonosok kötelessége az előttük lévő útszakasz síkosságmentesítése az 

idevonatkozó önkormányzati rendelet értelmében. 

A szabályzat 2.sz. melléklete szerint, a szolgáltató zsákokban szóróanyagot helyez ki a géppel 

nem megközelíthető utcák tetejéhez, ill. igény esetén, ettől eltérő helyszínre is. Ha az 

ingatlantulajdonosoknak ezen kötelezettségét nem teljesíti, a nagy össztömegű gyűjtőjárművel 

megközelíthetetlenné válik a kihelyezett hulladék. Ebben az esetben az érintett ingatlanok 

tulajdonosainak a legközelebbi, a gyűjtőjárat által érintett útvonal mellett- a Szolgáltatóval 

egyeztetett helyre kell kihelyezni a háztartási hulladékot, melyről társaságunk elszállítja”. 

 

Szentendre, 2011. január 20. 

 

 

 

31.  Egyebek 

 

Tolonics Gyula képviselő: elmondja, hogy másfél héttel ezelőtt felhívták telefonon, hogy a 

Főtéren álló betlehemet szétdobálták. Amikor tudomására jutott a dolog azonnal felhívta a 

rendőrséget és a közterületfelügyeletet, valamint dr. Török Balázs alpolgármestert is 

értesítette. Két nap múlva felhívta a közterületfelügyelőket, akik azt mondták, hogy 
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valószínűleg a kamerák felvételein látszani fog, hogy kik követték el a betlehem 

szétdobálását. Tudomása szerint ebben az időszakban van a szerb karácsony, ahol szokás a 

szalma szórása. Kéri a hivatalt, hogy nézzenek utána a kamerák felvételeinek. Sokan cáfolták, 

hogy nem szalmaszórás volt, hanem kártevés, valószínűleg randalírozó fiatalok voltak. 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: a Bohémia vendéglátó egység környékén vélhetően 18 éven 

aluli gyermekeket látott, akik illuminált állapotban voltak. Véleménye szerint a korábbi 

döntés alapján adminisztratív módon el lehetne érni a vendéglátó egység működésének 

ellehetetlenítését. Kéri a hivatalt, hogy az elkövetkező Képviselő-testületi ülésre készítse elő, 

hogy miként van lehetőség, adminisztratív módon megnehezíteni, kiskorúak által a Bohémia 

megközelítését. Nem érti, hogy a kamerával védett helyen hogyan tántoroghatnak ki 14 év 

körüli kiskorúak az említett vendéglátó egységből és később ott fekszenek a Herendi porcelán 

bolt előtt. 

Megjegyzi, hogy a szalmaszórás estéjén volt egy hatalmas buli a Bohémiában. Kérdése, hogy 

aki nézi a kamerát miért nem veszi észre ezeket a problémákat? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: véleménye szerint a képviselő úr valamit félre értett, vagy 

téves információval rendelkezik, utalását nem tudja mire vélni, hiszen a hivatal soha nem 

akadályozott meg senkit adminisztratív eszközzel és nem lehetitlenítette el a működését. Ez 

csak félreértés lehet. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a kamerák felvételeit a hivatal munkatársai megnézik, 

ha bejelentés érkezett korábban, akkor a felvételek nem kerültek törlésre. Felkéri dr. Gerendás 

Gábort a Közigazgatási és Népjóléti Iroda vezetőjét, hogy a kamerák felvételeit tekintse meg 

a kollégákkal együtt. A felvételeket a kijátszani szándékozók könnyen megtehetik 

ruházatukkal példaként említi a kapucnis ruházatot, amely alkalmas arra, hogy azokat a 

jegyeket eltakarja, ami az azonosításukat szolgálná. 

 

Kiss Károly képviselő: elmondja, hogy a Pomázi út és Radnóti út sarkán elhelyezkedő 

területen bozótirtás folyt. Információi szerint csak egy bozótirtás történt. Kérdése, hogy van-e 

az önkormányzatnak tudomása arról, hogy a területen építkezni kíván valaki? 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a kérdésre jelenleg nem tud választ adni, utána néz. 

 

Tolonics Gyula képviselő: jelzi, hogy a hivatal részére egy e-mail fog érkezni azzal 

kapcsolatban, hogy valaki ingyen kicserélné a főtér világítását referenciából. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén 23.13 órakor az ülést 

bezárja.  

 

 

 

K.m.f. 

 

dr. Dietz Ferenc                                                                                     dr. Molnár Ildikó    

polgármester                                                                                             címzetes főjegyző 

 

 

 


