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Szám: 23/2011. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2011. november 15-én (kedden) 09.00 órai kezdettel  

tartott üléséről 

 

 

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

Zoltán, dr. Dukai Miklós, Fekete János, Fülöp Zsolt, Hidegkuti 

Gergely, Kiss Károly, Kun Csaba, dr. Pázmány Annamária, Pintér 

Ádám és Tolonics Gyula képviselők 

 

Távol vannak:  dr. Filó András, Magyar Judit és Zakar Ágnes 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, Bartha Enikő jegyzői kabinet 

vezetője, Szirmai Erika irodavezető, Puhl Márta irodavezető, Szűcs 

Imréné irodavezető, dr. Kammerer Judit testületi referens, dr. Dóka 

Zsolt jogtanácsos és közbeszerzési szakértő dr. Gerendás Gábor 

irodavezető, dr. Nádudvari Gyöngyi vagyongazdálkodási-jogi 

ügyintéző, dr. Hevesi Tünde vagyongazdálkodási ügyintéző, 

Sándorné Vincze Viktória környezetvédelmi referens, Gabay Anett 

vagyongazdálkodási ügyintéző, Háromszéki Judit közoktatási és 

civil referens.  

 

Napirendi pontokhoz  

meghívottak:  

1. Előterjesztés Városi Szolgáltató Zrt. adatkezelési szabályzatáról 

2. Tájékoztató a Városi Szolgáltató Zrt-nek a Saubermacher-Bicske Kft. felé fennálló 

tartozásáról 

3. Előterjesztés a távhőszolgáltatás árairól 

4. Előterjesztés Városi Szolgáltató Zrt. távhő szolgáltatásról szóló üzletszabályzatáról 

5. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2011. és 2012. évi üzleti tervéről 

Somogyi Zsolt vezérigazgató (VSZ Zrt)                

 

 6. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonrészével rendelkező társaságok 2012. évi 

üzleti tervéről és a Pro Szentendre Kft. Kármentesítési monitoring tervkészítés 

szerződésének tárgyában 

Szabó Zsófia ügyvezető (ProSzentendre Kft.)        

  

Dombay Zsolt ügyvezető (Sportcélú Kft.)                

  

Kolti Helga ügyvezető (Kulturális Kht.)                
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7. Előterjesztés a 373/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozattal elfogadott közművelődési 

megállapodás módosításáról 

 

Kolti Helga ügyvezető                                         

   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 9.42 órakor az ülést megnyitja és köszönti a megjelenteket. 

Megállapítja, hogy az ülés 12 fővel határozatképes.  

Tájékoztatásul elmondja, hogy a meghívóban 23. sorszámmal szereplő, Szentendre város 

Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 

28/2007. (IX. 10.) Önk. sz. rendeletének módosításáról készült előterjesztés 10 órakor, 

valamint a 9. sorszámmal szereplő, a hajléktalanok ellátásával kapcsolatos feladatok 

tárgyában készült indítvány 17 órakor kerül megtárgyalására, azok tárgyalására érkező 

meghívottakra tekintettel.  

Az alábbi sürgősségi indítványok napirendre vételét javasolja:  

1. pályázat a P’Art mozi tárgyában II.; 

2. magánszemélyek közterület használati megállapodásai az önkormányzattal, valamint a 

2000. évben készült felmérések eredményeiről; 

3. MűvészetMalom tárgyában – (jelzi, hogy Kálnoky-Gyöngyössy Márton főigazgató úr 

11 órára ígérte érkezését, ezért ezt az indítvány akkor tervezi tárgyalni); 

4. a Szentendrei Helyőrségi Művelődési Klub tárgyában; 

5. Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 8969/5 hrsz-ú ingatlannal 

kapcsolatban; 

6. a Város köztisztaságával kapcsolatos rendelet módosításáról szóló indítvány.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a pályázat a P’Art mozi tárgyában II. 

tárgyában készült sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3351   Száma: 11.11.15/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 09:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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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 - 

dr. Filó András Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a magánszemélyek közterület használati 

megállapodásai az önkormányzattal, valamint a 2000. évben készült felmérések 

eredményeiről szóló sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3352   Száma: 11.11.15/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 09:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós 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 - 
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Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a MűvészetMalom tárgyában készült 

sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3353   Száma: 11.11.15/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 09:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós 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 - 

dr. Filó András Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Szentendrei Helyőrségi Művelődési 

Klub tárgyában készült sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3354   Száma: 11.11.15/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 09:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós 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 - 

dr. Filó András Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Szentendre Város Önkormányzat 

tulajdonában álló 8969/5 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban készült sürgősségi indítvány 

napirendre vételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3355   Száma: 11.11.15/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 09:46  

Típusa: Nyílt 
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Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

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 - 

dr. Filó András Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Város köztisztaságával kapcsolatos 

rendelet módosításáról szóló sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3356   Száma: 11.11.15/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 09:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 
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Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós 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 - 

dr. Filó András Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: jelzi, hogy a bizottsági 

ülésen szerepelt egy 7. számú sürgősségi indítvány is, kérdezi, hogy lesz-e a testület előtt? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy az egy előterjesztés-kiegészítés 

lesz, amely most készül.  

Készül még egy sürgősségi indítvány óvoda építéssel kapcsolatban, amely pályázat 

beadásához szükséges. 

Kiegészítésként elmondja még, hogy az Önkormányzat cégeivel kapcsolatos üzleti tervekről 

szóló előterjesztések, valamint az Önkormányzat 56 pontos programjáról készült 

előterjesztések I. fordulóban kerülnek megtárgyalásra.  

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a napirend elfogadását:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3357   Száma: 11.11.15/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 09:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 
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Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós 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 - 

dr. Filó András Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

  

N A P I R E N D  

 

 

 Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 

 

 

 Tájékoztató a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 

Többcélú Kistérségi Társulás két ülése között eltelt 

legfontosabb eseményekről és döntésekről 

 

 

 Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról 

 

 

 Beszámoló átruházott hatáskörben tett intézkedésekről 

 

 

 Sürgősségi indítvány pályázat a P’Art mozi tárgyában II. 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Sürgősségi indítvány magánszemélyek közterület használati 

megállapodásai az önkormányzattal, valamint a 2000. évben 

készült felmérések eredményeiről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Sürgősségi indítvány MűvészetMalom tárgyában dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Sürgősségi indítvány a Szentendrei Helyőrségi Művelődési 

Klub tárgyában 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzat 

tulajdonában álló 8969/5 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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 Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a város köztisztaságáról szóló, 

többször módosított 

 45/2001. (X. 15.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Sürgősségi indítvány óvodaépítésről dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

1.  Előterjesztés Városi Szolgáltató Zrt. adatkezelési 

szabályzatáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

2.  Tájékoztató a Városi Szolgáltató Zrt-nek a Saubermacher-

Bicske Kft. felé fennálló tartozásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

3.  Előterjesztés a távhőszolgáltatás árairól dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

4.  Előterjesztés Városi Szolgáltató Zrt. távhő szolgáltatásról 

szóló üzletszabályzatáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

5.  Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2011. és 2012. évi 

üzleti tervéről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

6.  Előterjesztés az önkormányzat tulajdonrészével rendelkező 

társaságok 2012. évi üzleti tervéről és a Pro Szentendre Kft. 

Kármentesítési monitoring tervkészítés szerződésének 

tárgyában 

 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

7.  Előterjesztés a 373/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozattal 

elfogadott közművelődési megállapodás módosításáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

8.  Előterjesztés a Fő tér 12. szám alatti ingatlannak a 

Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. üzemeltetésébe 

adásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

9.  Előterjesztés a hajléktalanok ellátásával kapcsolatos 

feladatok tárgyában a Magyar Vöröskereszttel kötendő 

ellátási szerződésről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

10.  Előterjesztés likvid hitel felvételéről  

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

11.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában 

álló értékesítésre kijelölt ingatlanok pályázati bírálatáról 

 

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

rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

12.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában 

álló 4566/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

 

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

rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

13.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2012. évi 

költségvetési koncepciójáról és tájékoztató a 2011. I-IX. 

havi költségvetési gazdálkodásról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

14.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának 

Vagyonkoncepciója felülvizsgálatáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

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

rendelhető el! 

15.  Szentendre Város Önkormányzatának 56 pontos 

programjáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

16.  Tájékoztató a Dunakorzó téli zárt kitelepüléseinek 

engedélyezésével kapcsolatos adminisztrációs terhek 

csökkentéséről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

17.  Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár további változatlan 

színvonalon történő működésének kérdéséről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

18.  Előterjesztés Szentendrén megvalósítani kívánt 

„Szentendrei Madár-elsősegély és Környezeti Nevelési 

Tanoda” ingatlant érintő döntésekről 

 

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

rendelhető el! 

dr. Török Balázs 

alpolgármester 

19.  Előterjesztés zöldfelületek megújítása III. forduló 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

20.  Előterjesztés Szentendre településrendezési terv 

felülvizsgálata jóváhagyásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

21.  Előterjesztés az építészeti és természeti értékek helyi 

védelméről szóló 47/2000. (IX.15.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról szóló…/2011. (…) Önk. számú rendelet 

megalkotásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

22.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a pénzbeli és természetbeni szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló 51/2006. (XII.15.) Önk. 

sz. rendeletének módosításáról szóló …/2011. (…) 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

23.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször 

módosított 28/2007. (IX.10.) Önk. sz. rendeletének 

módosításáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

24.  Tájékoztató a Középdunamenti Beruházó Szolgáltató és 

Kereskedelmi Vízgazdálkodási Társulat 2010. évi 

számviteli beszámolójáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

25.  Előterjesztés Szentendre településrendezési terv tervezési 

szerződés – örökségvédelmi hatástanulmányról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

26.  Előterjesztés Baranya Beáta közterület-használati ügyében 

benyújtott fellebbezés elbírálásáról 

 

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

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

27.  Előterjesztés Anna közben lévő túlkerítés kapcsán hozott 

391/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozat hatályon kívül 

helyezéséről és új döntés meghozataláról 

 

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

rendelhető el! 

dr. Török Balázs 

alpolgármester 

28.  Előterjesztés a szentendrei 0281/49 hrsz-ú és a 7960 hrsz-ú 

ingatlanokra vonatkozó elővásárlási joggal történő 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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rendelkezésről 

 

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

rendelhető el! 

29.  Tájékoztató a Szentendre, Bogdányi u. 11. szám alatti 

ingatlan társasházzá alakítása tárgyában felmerült kérdések 

megvizsgálásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

30.  Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi ellenőrzési 

tervéről 

dr. Molnár Ildikó 

címzetes főjegyző 

31.  Előterjesztés az Önkormányzat új ügyvédjének 

kiválasztásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

32.  Előterjesztés fogorvosi működtetési jog eladásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

33.  Előterjesztés Gazdasági Ellátó Szervezet intézményvezetői 

pályázatának elbírálásáról  

 

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

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

34.  Előterjesztés a Kulturális Központ Nonprofit Kft. felügyelő 

bizottsági tagságáról való lemondásról 

 

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

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

35.  Egyebek  

 

 

 

 Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 

Tájékoztató a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 

Társulás két ülés között eltelt legfontosabb eseményekről és döntésekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc  polgármester: megadja a szót. Kérdés, észrevétel nem lévén, a Képviselő-

testület a tájékoztatókat elfogadja. 

 

 

 Jelentés a lejárt határidejű Önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3358   Száma: 11.11.15/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 09:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

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 - 

dr. Filó András Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

463/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a  

I. 

145/2011. (IV. 14.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

197/2011. (V. 12.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

208/2011. (V. 12.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

212-A/2011. (V. 12.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

212-B/2011. (V. 12.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

216/2011. (V. 12.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

217/2011. (V. 12.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

219/2011. (V. 12.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

222/2011. (V. 12.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

223/2011. (V. 12.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

224/2011. (V. 12.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

314/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 
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316-B/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

325/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

328/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

331/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

334/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

335/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

335/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

337/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

338/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

340/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

341/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

342/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

343/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

345/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

346/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

449/2011. (X. 13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

452/2011. (X. 13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

 

 

II. 

154/2011. (IV. 14.)  Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van. Új határidő: 

2012. március 1. 

218/2011. (V. 12.)  Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van. Új határidő: 

2012. január 10. 

221/2011. (V. 12.)  Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van. Új határidő: 

2012. január 10. 

327/2011. (VIII. 4.)  Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van. Új határidő: 

2012. március 10. 

 

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

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be.  

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

Beszámoló Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási és 

Kulturális Bizottsága által átruházott 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 

 

#: 3359   Száma: 11.11.15/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 09:50  
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Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós 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 - 

dr. Filó András Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

464/2011. (XI. 15.) 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 átruházott hatáskörben tett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 
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Beszámoló Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi, 

Szociális és Civil Bizottsága által, átruházott 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 

 

#: 3360   Száma: 11.11.15/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 09:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós 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 - 

dr. Filó András Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

 

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

465/2011. (XI. 15.) 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 Egészségügyi, Szociális 

és Civil Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Beszámoló a Szentendrei Advent rendezvénnyel összefüggő parkolási rendről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3361   Száma: 11.11.15/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 09:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós 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 - 
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Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

466/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szentendrei Advent 

rendezvénnyel összefüggő parkolási renddel kapcsolatban a közterület-használat rendjének 

szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendelet 2. § (6) bekezdése alapján a 

polgármesterre átruházott hatáskörben hozott intézkedésről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

Kiss Károly képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 11 fő.  

 

 

Sürgősségi indítvány pályázat a P’Art mozi tárgyában II. 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Kolti Helga, a Kulturális Kft. 

ügyvezetője.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismertetésül elmondja, hogy a mozival kapcsolatos pályázat 

sikerrel járt, 10.603.000.- forintot nyertek. Elmondja azt is, hogy fent jelzett nyertes NEFMI 

pályázat miatt szükséges egy szerver beszerzése, hisz az a működéshez elengedhetetlen. 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3362   Száma: 11.11.15/1/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 09:52  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

467/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

1. jóváhagyja „Az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása érdekében 

szerver beszerzésre a 49/2011. (VIII.3) NEFMI-rendelet alapján támogatott 

önkormányzatok részére” tárgyú pályázati felhívásra, az NKA Mozgókép Szakmai 

Kollégiuma részére 2011. november 10-én benyújtott pályázatot, 

2. a pályázathoz szükséges 1.302.258,- Ft saját forrást a Kulturális Kft. biztosítja a 

saját költségvetése terhére; 

3. felkéri a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 
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Sürgősségi indítvány magánszemélyek közterület használati megállapodásai az 

önkormányzattal, valamint a 2000. évben készült felmérések eredményeiről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének. 

 

dr. Dukai Miklós képviselő, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:  felhívja a figyelmet, hogy a 

napirendi pont tárgyalása az Ötv. szerint zárt ülésen tárgyalandó. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, biztosítsák a zárt ülés feltételeit.  

 

 

A napirendi pontot az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 

Képviselő-testület, melyről külön jegyzőkönyv készül.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 9.56 órakor a nyílt ülést megnyitja, megállapítja, hogy az ülés 

11 fővel határozatképes.  

 

 

Sürgősségi indítvány a Szentendrei Helyőrségi Művelődési Klub tárgyában 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy 2011. 

szeptemberében a Magyar Honvédség Központi Kiképző Bázis parancsnoka Mikusi Zsolt 

ezredes úr keresett meg a Szentendrei Helyőrségi Klub – közismert nevén HEMO – 

önkormányzat által történő üzemeltetése kérdésében. Tájékoztatása szerint a Honvédelmi 

Minisztérium korábban a Kiképző Bázist kereste meg az ügyben, de a honvédségnél történt 

átszervezések és az anyagi lehetőségek hiányában valószínűleg ők nem fogják tudni 

üzemeltetni az intézményt. A megbeszélés után a Hivatal dolgozói helyszíni bejárást tartottak 

az épületben, és fölmérték annak állapotát, erről szól az előterjesztés. Megkezdődtek az 

egyeztetések, de sok olyan kérdés van, amelyeket még tisztázni kell. Megadja a szót.  

 

Dicső Zoltán képviselő: tájékoztatásul elmondja, hogy részt vett az előkészítő 

megbeszéléseket és a bejárásokon is, az ingatlan állaga megfelel a leírtaknak. Véleménye 

szerint nagy szükség lenne az ingatlanra civil és kisebbségi háznak. Kéri, hogy támogassák az 

ingatlan átvételét.  

 

Fekete János képviselő: egyetért az előző felszólalással. Javasolja a határozati javaslatból 

kivenni azt a mondatrészt, hogy az ingatlanban jelenleg működő társadalmi szervezetek 

részére” és csak társadalmi szervezetek szerepeljenek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: csak akkor adják át az ingatlant, ha az ott működő 

szervezeteknek mindenképpen biztosítják a helyet. Későbbi ütem lesz maga az átvétel, először 

a kollégák megnézik a helyet, és a testület majd a megállapított költségkihatások 

függvényében tud döntést hozni. Amennyiben átveszik az ingatlant, akkor dönthetnek arról, 

hogy ott civil házat kívánnak létrehozni. Kéri, várják meg, hogy a HM-mel miben tudnak 

megállapodni.  
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Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési és közlekedési tanácsnok: kéri, hogy ennél 

is és az ehhez hasonló intézmények átvétele kapcsán készült előterjesztéseknél minden 

esetben szeretné látni a munkaköri leírásokat.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért a javaslattal. Ezért szerepel az előterjesztés 

szövegében is, hogy meg kell vizsgálni, hogy a személyi állomány átvételével kapcsolatban 

mire gondolnak.  

 

Kun Csaba képviselő: térítésmentes biztosítás a társadalmi szervezeteknek – kitétellel 

kapcsolatban kérdezik, hogy mekkora területről van szó, és mit jelent a térítésmentesség? 

Ingyenesen kapják a rezsiköltségeket, vagy csak bérleti díjat nem kell fizetni? Javasolja 

egyértelműen megfogalmazni, hogy bérleti díjat nem, csak rezsidíjat kell fizetni, a terület 

nagyságának meghatározásával. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jogos a felvetés, ezért ezt tartalmazza az előterjesztés. Az 

előterjesztés alapján a meghatalmazás arról szól, hogy folytassák a tárgyalásokat, mert nagyon 

sok olyan kérdés van, amelyeket tisztázni kell. Amikor ezeket letisztázták, akkor ismét 

bekerül a testület elé. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: szerinte megoldható, hogy most döntsenek arról, hogy ezt civil 

házként akarják hasznosítani úgy, hogy a részletekről külön előterjesztés készül.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: óvatos fogalmazásra int, mert ha mégsem veszik át az 

ingatlant, akkor kellemetlen lesz, hogy olyan hitben ringatták az egyesületeket, hogy ott civil 

ház lesz.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési és közlekedési tanácsnok: véleménye szerint 

meg kellene kérdezni a civil szervezeteket, mert nem biztos, hogy ezt szeretnék. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: szerinte az ő javaslata összeépíthető ezzel a javaslattal.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szerinte mást jelent a két javaslat.  

 

Fekete János képviselő: elmondja, hogy meglehetősen sok civil szervezettel tartja a 

kapcsolatot és egyértelmű, hogy szükség van ilyen intézményre. Vállalja, hogy a városban 

található 20-25 mértékadó civil szervezetet megkeresi a kérdés kapcsán.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ha döntenek erről, akkor a Hivatal megkeresi a civil 

szervezeteket.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési és közlekedési tanácsnok: szövegszerűen 

diktálja :amennyiben a civil szervezetek ezt támogatják, akkor az Önkormányzat ehhez 

hozzájárulását adja – hiszen nem azt szeretnék, hogy az Önkormányzat meghatározza, hogy 

mit szeretnének a civil egyesületek. Megjegyzi azonban, hogy ő is nagyon sok civil 

szervezettel tart kapcsolatot, és nincs meggyőződve arról, hogy az a 20-25 civil szervezet a 

mértékadó a városban, amelyekkel Fekete János képviselő úr tartja a kapcsolatot. Elismeri, 

hogy a legtöbb civil szervezetet képviselő frakció a testületben a TESZ, ettől függetlenül, akik 

együttműködnek, azokat se nevezzék nem mértékadó szervezetnek, így az ő véleményüket is 

meg kell kérdezni, amelyet hivatalosan az Önkormányzat tud megtenni.  
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Tolonics Gyula képviselő: nagyon sok még a ha a témával kapcsolatban, és sok a vita. Sok 

még az egyeztetni való, ezért kéri szavazzanak az előterjesztésről.  

 

Fekete János képviselő: az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy azért, mert valamelyik 

civil szervezettel nem tartanak kapcsolatot, nem azt jelenti, hogy azt marginális szervezetnek 

tartják. Úgy érzi, hogy félreértette mondandóját Képviselő Úr, mert természetesen vannak 

olyan szervezetek, amelyekkel a TESZ nem tartja a kapcsolatot, de azért ők még mértékadó 

szervezetek.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: jelzi, hogy egyetért Hidegkuti Gergely képviselő úrral, határozati 

javaslatra vonatkozó indítványát visszavonja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Címzetes Főjegyző Asszonyt, fogalmazza meg a javasolt 

határozati javaslatot.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: „Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. felkéri a Polgármestert, hogy a szentendrei székhelyű, illetve Szentendrén működő 

civil szervezetek véleményét kérje be arról, hogy a HEMO épületének „Civil Ház”-

ként történő működtetését – méreteire, vállalt kötelezettségekre figyelemmel – 

megfelelőnek tartják-e.  

2. úgy dönt, hogy amennyiben a civil szervezetek támogatják a HEMO „Civil Ház”-ként 

történő működését, valamint a Szentendrei Helyőrségi Klub térítésmentesen az 

Önkormányzat tulajdonába kerül, akkor az épületet civil házként kívánja működtetni.” 

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a határozati javaslatot.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felhívja a figyelmet, hogy felmerült az eredeti 

határozati javaslatban, hogy a térítésmentesen szó helyett bérleti díj mentesen szerepeljen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot.  

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3364   Száma: 11.11.15/3/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 10:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 
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Távol 4   26.67 

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 - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

469/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. az előzetes információk birtokában elvi támogatását adja, hogy a Szentendrei 

Helyőrségi Klub térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába kerüljön, és ennek 

fejében a továbbiakban azt működtetné, és az ingatlanban jelenleg működő társadalmi 

szervezetek részére bérleti díjmentesen biztosítaná a működést; 

2. felhatalmazza a Polgármestert, folytasson tárgyalásokat az ingatlan átadásának pontos 

körülményeiről, és annak menetéről; 

3. az ingatlannal kapcsolatos végleges döntést a pontos átadás – átvételi feltételek 

ismeretében hozza meg. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Polgármester 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

470/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. felkéri a Polgármestert, hogy a szentendrei székhelyű, illetve Szentendrén működő 

civil szervezetek véleményét kérje be arról, hogy a HEMO épületének „Civil Ház”-

ként történő működtetését – méreteire, vállalt kötelezettségekre figyelemmel – 

megfelelőnek tartják-e.  
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2. úgy dönt, hogy amennyiben a civil szervezetek támogatják a HEMO „Civil Ház”-ként 

történő működését, valamint a Szentendrei Helyőrségi Klub térítésmentesen az 

Önkormányzat tulajdonába kerül, akkor az épületet civil házként kívánja működtetni.  

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Polgármester 

 

 

Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 8969/5 

hrsz-ú ingatlan  

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: dr. Görög Balázs megkereste Szentendre Város 

Önkormányzatát, hogy az ingatlana melletti 209 m²-es területet meg kívánja vásárolni.  

Megadja a szót Aljegyző úrnak.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: elmondja, hogy a határozati javaslat „A” változata a 

megvásárlásról, a „B” változat pedig a szolgalmi jogról szól. A kiosztott térkép-vázlat alapján 

ad tájékoztatást, hogy melyik területről van szó, amely beépítetlen, önkormányzati ingatlan.  

Az egyik megoldás, hogy a területet a Pásztor utcához csatolják, de ahhoz HÉSZ módosításra 

lenne szükség. A másik megoldás, hogy értékesítik az ingatlan, vagy szerződésen alapuló, 

átjárási szolgalmi jogot alapít. Megjegyzi, hogy a Ptk. alapján a törvényi szolgalmi lehetősége 

fennáll. Tájékoztat, hogy egyrészt az esetleges bevétel miatt került az indítvány sürgősséggel 

a testület elé, másrészt a magánszemélyek részéről ingatlanértékesítés van folyamatban, és az 

ingatlan megközelíthetetlensége miatt a bank a végtörlesztési lehetőséget nem tudja elbírálni, 

amíg nem születik döntés.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, nem lesz probléma az értékesítés, a többi tulajdonos 

tud az értékesítésről?  

 

Mikrofonon kívül kérdezik, hogy hogyan kapott hitelt az ingatlan tulajdonosa, amelyre 

Aljegyző úr válaszol.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: az eladónak a végtörlesztése múlik a döntésen, a vevő pedig 

hitelből venné meg az ingatlant. Megismétli az előzőekben már elmondott megoldási 

lehetőséget, amelyről kellene a testületnek döntenie.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előterjesztésből nem derül ki, hogy a két tulajdonos 

egymással megegyezik, vagy pályáztatják az ingatlant?  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: az önkormányzat vagyonrendelete alapján 20 millió forint alatt 

nem kötelező pályáztatást lefolytatni. Az Önkormányzat lehetőséget biztosít a tulajdonosok 

számára, a helyzetük megoldására.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: pályáztatással történő értékesítést javasolja. Nem ért egyet 

az értékbecslők azon véleményével, hogy a terület önállóan nem beépíthető, ezért 

értéktelenebb ez a terület, mert amint a mellette lévő telekhez csatolják, ugyanazt az értéket 

fogja érni. Megjegyzi, hogy a térképen a 8955/4 hrsz-ú ingatlan hasonló státuszú, mint az, 

amelyről most tárgyalnak. Javasolja, hogy vizsgálják meg azt is.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja azt a javaslatot, hogy pályázat útján értékesítsék az 

ingatlant. A hasonló telekrészre vonatkozó észrevételnek utána néznek.  

 

Kun Csaba képviselő: számára egyértelmű, hogy telek-kiegészítésről van szó – csak maga ez 

a szó hiányzik – ezért azt a részt más nem fogja megvenni, hiába írnak ki pályázatot rá. 

Másrészt ez olyan helyzetet teremtene, amely a mostani telektulajdonosok helyzetét 

ellehetetlenítené. Kéri a határozati javaslat „A” változatában módosítani a szöveget úgy, hogy 

az ingatlant telek-kiegészítésként kívánják eladni. Szerinte azért van vagyonértékelés, hogy 

mennyiért hajlandók legkisebb áron eladni, vagy mi az az ár, ami a vagyonértéket képviseli. 

Amennyiben nem hajlandók megvenni, úgy szolgalmi jogot kell biztosítani – de ezt nem 

kötelező ingyen biztosítani. Ahhoz, hogy a tulajdonos rendezni tudja a bankkal a helyzetét, 

ahhoz pénzért biztosítanak neki szolgalmi jogot – amellyel esetleg rá tudják kényszeríteni 

arra, hogy megvásárolja a területet. A határozati javaslat „B” változatában javasolt a 

módosítás, hogy szolgalmi jogot ellenérték fejében biztosítanak, amelynek értékét a 

Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság majd határozza meg.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Aljegyző urat, hogy az elmondottak alapján a határozati 

javaslat „A” változatát módosítsa úgy, hogy mennyiben nem történik meg a vásárlás, akkor –  

ellenérték fejében – szolgalmi jog alapítására kerül sor.  

 

Kun Csaba képviselő: elhangzott, hogy több ilyen telekrész is van a környéken, ezért 

javasolja, hogy az elbirtoklások felmérésekor azt is meg kellene vizsgáltatni, hogy milyen 

olyan telek-kiegészítések vannak, amelyek értelemszerűen telek-kiegészítésként eladandók, 

hiszen ebből bevétele származhat a városnak. Vissza kellene térni az előző határozati javaslat 

módosításához. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előző határozati javaslatról már döntöttek, azt már nem 

lehet módosítani, ezért kéri Aljegyző urat, hogy ebben a határozati javaslatban fogalmazza 

meg a módosító javaslatot.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: jelzi, hogy az előző határozati javaslatban az szerepel, hogy az 

50 m²-től indulóknál minden esetben ezt meg kell nézni, függetlenül attól, hogy megindult-e 

az elbirtoklás vagy sem.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az elhangzottak ismeretében kérdezi Kun Csaba képviselő 

úrtól, fenntartja-e módosító javaslatát? 

 

Kun Csaba képviselő mikrofonon kívül igennel válaszol.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Alpolgármester úrtól kérdezi, fenntartja-e módosító 

javaslatát? 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: nem, egyetért Kun Csaba képviselő úr által tett javaslattal.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a pályáztatás törlését a javaslatból. Megadja a szót 

Aljegyző úrnak.  
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dr. Kirchhof Attila aljegyző: a határozati javaslat „A” változatának 1. pontjába bekerül a  

telek-kiegészítésként kifejezés. A 2-3-4- pontok változatlanul maradnak, valamint kiegészül a 

javaslat 5. és 6. pontokkal:  

5. amennyiben az 1-4. pontok szerinti értékesítés nem történik meg, úgy a Képviselő-

testület hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában álló 8969/5 hrsz-ú ingatlant terhelő és a 

8969/4 hrsz-ú és a 8969/6 hrsz-ú ingatlanokat szolgáló ingatlan-nyilvántartásba 

bejegyzendő szerződésen alapuló, és a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

által meghatározott ellenérték fejében alapítandó szolgalmi jog bejegyzésre kerüljön. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a szolgalmi jog bejegyzéséhez tegye meg a szükséges 

lépéseket, és az érintetteket értesítse; 

6. felkéri a Polgármestert, hogy a Hivatal vizsgálja meg, hogy a városban lévő 

közterületek mentén vannak-e olyan – az Önkormányzat tulajdonában álló – 

közterületként nem használt területek, amelyek értékesítése a közterület mentén fekvő 

ingatlantulajdonosok számára telek-kiegészítésként megtehető.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a 6. pontba javasolja – használati megállapodás vizsgálatai 

keretében – kerüljön bele.  

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3365   Száma: 11.11.15/4/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 10:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok 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 - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

471/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. úgy dönt, hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 8969/5 hrsz-ú, 

„beépítetlen terület” ingatlan-nyilvántartási megjelölésű, természetben a Pásztor 

utcában található, forgalomképtelen ingatlant értékbecslés alapján – telek-

kiegészítésként – értékesíti a szomszédos 8969/4 és 8969/6 hrsz-ú 

ingatlantulajdonosoknak;  

2. megállapítja, hogy az értékesítéssel érintett, 8969/5 hrsz-ú önkormányzati tulajdon az 

ingatlanvagyon-kataszter szerint forgalomképtelen besorolású; 

3. úgy dönt, hogy a 8969/5 hrsz-ú ingatlant az értékesítés lefolytatása érdekében a 

törzsvagyonból történő kivonásához és forgalomképes vagyonkörbe való 

átvezetéséhez hozzájárul; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy a 8969/4 és a 8969/6 hrsz-ú ingatlantulajdonosokkal 

kösse meg az adás-vételi szerződést; 

5. amennyiben az 1-4. pontok szerinti értékesítés nem történik meg, úgy a Képviselő-

testület hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában álló 8969/5 hrsz-ú ingatlant terhelő és a 

8969/4 hrsz-ú és a 8969/6 hrsz-ú ingatlanokat szolgáló ingatlan-nyilvántartásba 

bejegyzendő szerződésen alapuló, és a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

által meghatározott ellenérték fejében alapítandó szolgalmi jog bejegyzésre kerüljön. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a szolgalmi jog bejegyzéséhez tegye meg a szükséges 

lépéseket, és az érintetteket értesítse; 

6. felkéri a Polgármestert, hogy a Hivatal vizsgálja meg - használati megállapodás 

vizsgálatai keretében –, hogy a városban lévő közterületek mentén vannak-e olyan – 

az Önkormányzat tulajdonában álló – közterületként nem használt területek, amelyek 

értékesítése a közterület mentén fekvő ingatlantulajdonosok számára telek-

kiegészítésként megtehető.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2012. február 29. 
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Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

város köztisztaságáról szóló, többször módosított 45/2001. (X. 15.) Önk. sz. 

rendelet módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy az országban több helyen előforduló szmog-

helyzet indokolná a hulladékégetés betiltását. Megadja a szót a képviselőknek. 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: mint a SZEI főorvosa is tájékoztatja a testületet, hogy e 

napon is tájékoztatási fokozat van Budapesten a szmog miatt, amelyhez Szentendre elég közel 

van. A városhoz közelítve látszik, hogy az égetés során keletkező füst lebeg a város felett, 

amely által olyan koromszemcsék jutnak a levegőbe, amelyek egyértelműen rákkeltő 

hatásúak, ezért orvosi szempontból az égetés teljes betiltása volna hatásos.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Címzetes Főjegyző Asszonytól, hogy a bizottsági 

javaslatok befogadhatóak-e. Felhívja a figyelmet, hogy a javaslatok között ellentmondások is 

vannak.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a hivatal szakmailag kezelni tudja a javaslatokat, de 

kéri, hogy a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi és az Egészségügyi, 

Szociális és Civil Bizottság Elnöke ismertesse, és ha kell indokolja a bizottság javaslatát.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Idegenforgalmi Bizottság Elnökének. 

 

Kun Csaba képviselő, Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 

elnöke: ismerteti a bizottság határozatát:  

A R. 12.§ (2) bekezdésnél: 

Saját ingatlanon belül a szabadban égetni kisebb mennyiségű komposztálással nem 

hasznosítható kerti hulladékot szélmentes időben csak péntekenként a nappali órákban (9-

19 óra között) engedély nélkül lehet, június 1-től október 31-ig az égetés pénteki napokon 

is tilos.  

A R. 12. §-a az alábbi 8. ponttal egészüljön ki: 

„Amennyiben Budapest Főpolgármestere a külön jogszabályokban meghatározottak 

szerint levegőtisztaság-védelmi szempontból bármely szennyezőanyag komponensre 

vonatkozóan a szmogriadó tájékoztatási vagy riasztási fokozatát rendeli el, úgy 

Szentendre Város közigazgatási területén, annak fennállása alatt az avar és kerti hulladék 

nyílt téri égetése tilos.” 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: elmondja, hogy a javaslat befogadható. Tájékoztat 

arról, hogy a képviselők előtt már a bizottságok által tett módosításokkal kiegészített anyag 

szerepel.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi az Egészségügyi, Szociális és Civil Bizottság 

Elnökét, elfogadható-e a kiosztott anyag? 

 

Dicső Zoltán képviselő és dr. Török Balázs alpolgármester távozik az ülésteremből, 

jelenlévő képviselők száma 9 fő- 
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Pintér Ádám képviselő, Egészségügyi, Szociális és Civil Bizottság elnöke: igennel válaszol.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: miután sürgősséggel tárgyalját a rendeletmódosítást, nem volt ideje 

elolvasni. Kérdezi, hogy ha Budapesten elrendelik a szmogriadót, akkor a városban is 

ugyanazok a szabályok lépnek életbe?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: csak az égetési tilalom. Elmondja azt is, hogy az a cél, hogy a 

lakosságot mindenképpen a komposztálás felé mozdítsák el, ezzel az égetés teljesen 

megszüntethető lenne.  

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a rendelet módosítását:  

 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3366   Száma: 11.11.15/5/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 10:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 100.00 60.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 9 100.00 60.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   40.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Török Balázs Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2011. (XI. 22.)  

önkormányzati rendelete 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

a város köztisztaságáról szóló, többször módosított  

45/2001. (X. 15.) Önk. sz. rendelete módosításáról 

 

A R. preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 16. § (1) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 

évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésének b) pontjában, valamint a hulladékgazdálkodásról 

szóló 2000. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

Szentendre Város Köztisztaságának fenntartása, az ingatlantulajdonosok és az önkormányzat 

köztisztasággal kapcsolatos feladatainak meghatározása érdekében – a helyi sajátosságokat 

figyelembe véve – a következő rendeletet alkotja:  

 

1.§ 

A R. 12.§ (2) bekezdése az alábbira módosul: 

 

Saját ingatlanon belül a szabadban égetni kisebb mennyiségű komposztálással nem 

hasznosítható kerti hulladékot szélmentes időben csak péntekenként a nappali órákban (9-

19 óra között) engedély nélkül lehet, június 1-től október 31-ig az égetés pénteki 

napokon is tilos.  

2. § 
 A R. 12.§ (3) bekezdése az alábbira módosul: 

 

Égetni csak a tűzvédelmi szabályok betartása mellett (a jelenleg hatályos 28/2011 

(IX.06.) BM rendelet) a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, 

nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehető 

legkisebb zavarása mellett szabad. Égetni a szomszédos telken lévő épületektől 6 m-en 

belül tilos. 

3.§ 

A R. 12. §-a az alábbi 8. ponttal egészül ki: 

 

„Amennyiben Budapest Főpolgármestere a külön jogszabályokban meghatározottak 

szerint levegőtisztaság-védelmi szempontból bármely szennyezőanyag komponensre 

vonatkozóan a szmogriadó tájékoztatási vagy riasztási fokozatát rendeli el, úgy 

Szentendre Város közigazgatási területén, annak fennállása alatt az avar és kerti hulladék 

nyílt téri égetése tilos.” 

 

 



 30 

 

4. § 

A R. 17.§ (11) bekezdése az alábbira módosul: 

 

„Megsérti az égetésre vonatkozó szabályokat [12. § (1) – (8)-ig bekezdés]” 

 

5.§ 

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

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Szentendre, 2011. november 15. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

  polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 

1. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló, többször módosított 28/2007. (IX. 10.) Önk. sz. rendeletének 

módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: köszönti a megjelent Inczéné Rózsa Bernadettet. Elmondja, 

hogy Jakab Péter lemondott Sport és Ifjúsági Munkacsoport tagságáról és helyette jelölték 

Inczéné Rózsa Bernadettet, aki elvállalta a feladatot.  

Kéri szavazzanak az SZMSZ 3. függelékéről, amely a változást tartalmazza.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3366   Száma: 11.11.15/5/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 10:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 100.00 60.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 9 100.00 60.00 
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Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   40.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Török Balázs Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

472/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Sport és Ifjúsági Munkacsoport tagjává Jakab Péter helyett Inczéné Rózsa 

Bernadettet (lakik: 2000 Szentendre, Ady E. u. 1.) választja meg; 

2. felkéri a Jegyzőt a változásnak az SZMSZ 3. sz. függelékén történő átvezetésére. 

 

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megkéri a jelenlévőket, hogy az eskühöz álljanak fel. Kéri 

Inczéné Rózsa Bernadette, tegye le esküjét, az általa előolvasott szöveg alapján:  

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

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

titkot megőrzöm; munkacsoportbeli tisztségemből eredő feladataimat Szentendre város 

fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 

teljesítem. Isten engem úgy segéljen!” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: gratulál az új munkacsoport tagnak, majd rátérnek az 

előterjesztés második részének megtárgyalására. Elmondja, hogy a TESZ képviselői 

indítványozták, hogy képviselőcsoporttal egészüljön ki azon kör, akik sürgősségi indítványt 

nyújthatnak be. A rendeletmódosítás további része az eddigi gyakorlatnak a jogszabályi 

rendezését segíti úgy, hogy a testület át tudjon további hatásköröket adni a bizottságoknak, 

amely nagyon fontos és lényeges.  
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Ismerteti, hogy a bizottságok támogatták az előterjesztést, de a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

és a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem támogatta. Magyar Judit bizottsági elnök asszony 

távolléte miatt Hidegkuti Gergely képviselő úrtól, bizottsági tagtól kéri, adjon tájékoztatást, 

hogy a bizottság mit nem támogat, mert az a határozatból nem derül ki.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési és közlekedési tanácsnok, bizottsági tag: 

írásban jelezte, hogy a megváltozott időpont miatt nem lesz jelen a bizottság ülésén., így nem 

tud választ adni a kérdésre.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Fülöp Zsolt képviselő, bizottsági tagot, hogy adjon 

választ a kérdésre.  

 

Fülöp Zsolt képviselő, bizottsági tag: szintén levélben jelezte, hogy nem tud részt venni az 

ülésen.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökétől, kívánja-e 

indokolni, hogy miért nem támogatják a javaslatot.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: nemmel válaszol.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: őt viszont érdekelné, hogy miért nem támogatták az indítványt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a bizottság elnökétől függ, hogy válaszol-e. 

 

dr. Dukai Miklós képviselő: egyhangúlag döntött a bizottság arról, hogy az előterjesztést 

nem támogatja, azzal az indokkal, hogy szerepel a rendeletben, hogy a sürgősségi indítványt 

kezdeményezheti együtt 4 képviselő. Ha beleveszik azt, hogy képviselőcsoport, akkor az 

ennek a bekezdésnek ellent fog mondani, ezért jogtechnikai, jogszerkesztési elvek mentén 

vizsgálva a kérdést nem tudják támogatni, mert kéttagú a képviselőcsoport, és ezt nem tartják 

elfogadhatónak. Példaként megjegyzi, hogy az elmúlt ülésre előterjesztettek egy olyan 

indítványt, amelyet pont a TESZ kezdeményezett, a két képviselője aláírta, és találtak még két 

képviselőt, aki támogatta őket az előterjesztésben.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: ez a logikát követve a Polgármester is ellentmond, mert ő sem négy 

képviselő együttesen. Ezek vagylagos feltételek. Érti, hogy probléma lehetne abból, ha ketten 

be tudnának adni sürgősségi indítványt, de a testület többsége úgyis eldönti, hogy tárgyalja 

vagy nem. Ha az SZMSZ lehetőséget ad képviselő-csoport alakítására – és lehetőséget ad , és 

tudomása szerint van a testületben ilyen rajtuk kívül is – akkor annak is lehetőséget kell adni 

az SzMSz-ben hogy kezdeményezést is önállóan be tudjanak nyújtani a testületi ülésre. 

Jogosnak tartja kérésüket, és nem csak saját magukra gondolva, hanem a másik képviselő-

csoportra is.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: az, hogy a polgármesternek, alpolgármesternek és jegyzőnek 

van joga sürgősségi indítvány kezdeményezésére, az sokkal erősebb jogszabályokból ered, 

mint az SzMSz-ben azt szabályozzák, hogy egy képviselő-csoportnak legyenek ilyen 

jogosítványai. Az Ötv.-ben van lefektetve, hogy a sürgősségi indítványt ki, milyen feltételek 

megléte mentén kezdeményezheti. Nem gondolja, hogy egy kéttagú képviselőcsoport ugyan 
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olyan jogosítványokkal rendelkezne, mint például egy polgármester, ennek a látszatát is 

szeretné elkerülni. Továbbra sem támogatja az indítványt.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: nem arról van szó, hogy a képviselő-csoport – akár 2 tagú, akár 11 

tagú – a polgármester helyébe lép, hanem arról, hogy a Képviselő-testület lehetőséget ad arra, 

hogy egy egyszerű előterjesztést, külön, mint képviselő-csoport beterjeszthessenek, ezzel egy 

gesztust lehetne gyakorolni. Kérdezi, hogy Magyarországon kirívó esetnek számít-e, ha egy 

képviselő-csoportnak lehetősége van előterjesztést és sürgősségi előterjesztést benyújtania. 

Tudomása szerint minden olyan településen, ahol képviselő-csoport alakítására van lehetőség, 

az SzMSz-ben ez benne szerepel. Lehetett volna egy gesztust tenni feléjük, ezért kéri 

képviselő-társait, hogy próbáljanak meg erről az oldalról hozzáállni a kérdéshez és ne jogi 

csűrés-csavarás legyen belőle.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a sürgősségi indítványnál az a lényeg, hogy nagyon fontos 

témáról szóljon, hiszen a testület dönt arról, hogy tárgyalják-e vagy nem, ilyen szempontból 

teljesen lényegtelen, hogy ki kezdeményezi.  

 

 

Dicső Zoltán képviselő és dr. Török Balázs alpolgármester visszatérnek az ülésterembe, 

jelenlévő kéépviselők száma 11 fő.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési és közlekedési tanácsnok: elindult egy 

elméleti vita. Elmondja, hogy hiányolja Benkovits képviselő-társát a teremből. 

Gondolatmenetét tovább viszi és nyelvészkedik.  

Ezen túlmenően elmondja, hogy olyan dolgon vitatkoznak, ami teljesen illuzórikus. 

Tudomása szerint dr. Filó András és Magyar Judit képviselők kérésére is volt már olyan téma, 

amelyről elkezdtek tárgyalni, és napirendre vették. Ugyanakkor Fülöp Zsolt képviselő úr volt 

az, aki már az elmúlt ciklusban is sokszor nehezményezte a sürgősségi indítványok számát és 

utolsó pillanatban való érkezését, ezért pont azon dolgoznak, hogy egyre kevesebb legyen a 

sürgősségi indítvány. Nem azt szeretné, hogy a TESZ-nek ne legyen sürgősségi indítványa, 

hanem azt, hogy senkinek ne legyen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: törekednek arra, hogy ne legyen sürgősségi indítvány, de nem 

lehet eltörölni.  

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a rendeletmódosítás 1. §-át.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3368   Száma: 11.11.15/1/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 10:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 27.28 20.00 

Nem 4 36.36 26.66 

Tartózkodik 4 36.36 26.67 
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Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Nem - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Nem - 

Tolonics Gyula KVB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

Kun Csaba VKIB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

javaslatot.  

Szavazásra bocsátja a 2-3-4-5-6. §-kat, egyben:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3369   Száma: 11.11.15/1/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 10:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 
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Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

43/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 

többször módosított 28/2007. (IX.10.) önkormányzati 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. 12. § (1) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép: 

„(1) A képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze. A polgármester akadályoztatása 

esetén az alpolgármester jogosult az ülés összehívására. 

 

A meghívót és az írásos előterjesztéseket legkésőbb a testületi ülést megelőző 7 nappal, 

rendkívüli testületi ülés esetében 2 nappal, bizottsági ülések előtt legalább 1 nappal korábban 

kell megküldeni a 16. §-ban szabályozottak szerint. A peres ügyekről szóló tájékoztatót 

legkésőbb a testületi ülést megelőző 7 nappal korábban kell megküldeni. Az 

előterjesztések rendjére vonatkozó határidők betartásáért a jegyző a felelős. 

Jelen rendeletben a napokban meghatározott határidők tekintetében a kezdő és zárónap a 

határidőbe beleszámít.” 

 

 

2. § 

 

(1) A R. 2/c. sz. melléklete a képviselő-testület által az Oktatási és Kulturális Bizottságra 

átruházott hatáskörök egy új 23. ponttal egészül ki:  

„23. Dönt a maximált létszám túllépésének engedélyezéséről az iskolák, óvodák 

tekintetében.” 
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(2) A R. 2/c. sz. mellékletében a Bizottság feladatkörének 21. pontja törlésre kerül. 

 

(3) A R. 2/c. sz. melléklete a képviselő-testület által a Bizottságra átruházott hatáskörök 

egy új 24. ponttal egészül ki:  

„24. Kiírja az Óvodai Játszóeszköz Beszerzési Alapot és dönt annak odaítéléséről.” 

 

 

3. § 

 

A R. 2/e. sz. melléklet, mely a Városüzemeltetési és Közlekedési Tanácsnok feladatairól 

szól, a száma 2/g. sz. mellékletre változik. 

 

 

4. § 

 

(1) A R. 2/f. sz. melléklete a képviselő-testület által a Városüzemeltetési, 

Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságra átruházott hatáskörök egy új 23. 

ponttal egészül ki:  

„23. Véleményezi a szomszédos települések településrendezési terveit.” 

 

(2) A R. 2/f. sz. melléklete a képviselő-testület által a Bizottságra átruházott hatáskörök 

egy új 24. ponttal egészül ki:  

„24. Dönt az Európai Mobilitási Héthez történő csatlakozásról és az Európai Autómentes Nap 

Szentendrén történő megszervezéséről, valamint mindezek anyagi feltételeinek 

biztosításáról.” 

 

(3) A R. 2/f. sz. melléklete a képviselő-testület által a Bizottságra átruházott hatáskörök 

egy új 25. ponttal egészül ki:  

„25. Dönt a téli útüzemeltetési szerződés módosításáról.” 

 

5. § 

 

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

Szentendre, 2011. november 15. 

 

 

 

 dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

 polgármester címzetes főjegyző 
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2. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. adatkezelési szabályzatáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

vezérigazgatója.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

Kun Csaba képviselő, a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 

elnöke: elmondja, hogy a bizottság olyan határozatot hozott, hogy a testületi ülésig kerüljenek 

kijavításra a helyesírási hibák, valamint az ott felsorolt pontatlanságok. Ennek alapján a 3.1 

pont kijavításra került, de a többi még nem, ezért kéri azok javítását. Fogalmi magyarázatokat 

is kértek, ez sem szerepel még a kiosztott anyagban.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ennek alapján a határozati javaslat kiegészül azzal, hogy „a 

bizottság által elmondott pontosítások átvezetésével”.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdése, hogy társaság belső információs hálózatára lesz-e 

adatkezelési szabályzat? Hiszen az elmúlt időszak vizsgálatainak megállapításai alapján 

kiderült, hogy a társaság számítógépeiről adatokat töröltek, Winchesterek lettek lenullázva, 

illetve dokumentumok hiányoznak. 

 

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

 

Somogyi Zsolt vezérigazgató (VSz Zrt.): válaszában elmondja, hogy a VSz Zrt-nek van ilyen 

szabályzata, amely részben frissítésre is került. Az Atticus Zrt. a jelentésében felhozott 

nemcsak szabályzati kérdéseket, hanem IT kérdéseket is, amelyekre már megadta a 

válaszokat. Tájékoztatásul elmondja, hogy heti egyszeri szalagos mentés van, dat-kártyára. 

Jogos, hogy napi mentés kellene, de pillanatnyilag a cég nincs abban az állapotban, hogy ez 

megvalósítható legyen, mint ahogy az is nehéz elvárás, hogy az alkalmazottak a közös 

meghajtón dolgozzanak. Az anyag javításával kapcsolatban nem igazán érti, mit szeretnének, 

mert az anyagból törölte azt a bekezdést, ami véletlenül benne maradt. Ha megmondják, mit 

írjon bele – mert úgy gondolja, hogy szavakat kérdőjeleztek meg, illetve olyan kérdéseket, 

mint például azt, hogy az alkalmazott hozzájárulása kell ahhoz, hogy átadják az anyagokat, az 

kell, az a törvény – akkor adják meg, hogy mit írjon bele, akkor az lesz a szabályzatban.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: bizonytalanságot észlelt az elhangzottakban, ezért kérdezi 

Címzetes Főjegyző Asszonytól, hogy végrehajthatóak-e a bizottsági javaslatok?  

 

dr. Dukai Miklós és Kiss Károly képviselők távoznak az ülésteremből, jelenlévő képviselők 

száma 9 fő.  

 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a jegyzőkönyv – természetesen – nincs még kész, de a 

határozat maga nem sorolja fel azokat a pontatlanságokat, amiket át kell vezetni. 

Elképzelhető, hogy a jegyzőkönyv leírása után ezeket tételesen át tudják számára adni, de 

lehet, hogy célszerűbb lenne egy olyan változatot megfogalmazni, hogy „a pontosítások 

átvezetésével a bizottság jóváhagyása mellett”. Így biztos olyan változat kerül hatályba 

léptetésre, ami ezeket a pontosításokat tartalmazza.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért a javaslattal úgy, hogy egy rendkívüli 

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsági ülés keretében ezt 

gyorsan átnézik. Határidőt nem tud mondani, mert az attól függ, hogy mennyire sürgős a 

szabályzat? 

 

Somogyi Zsolt vezérigazgató (VSz Zrt.): véleménye szerint a VSz Zrt. szabályzatait nem a 

bizottságnak, hanem a Képviselő-testületnek kell jóváhagynia.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, hogy két hétig még ráér a szabályzat elkészítése?  

 

Somogyi Zsolt vezérigazgató (VSz Zrt.): igennel válaszol.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ezek alapján a következő ülésén a Városüzemeltetési, 

Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság jóváhagyja a szabályzatot, amelyhez a 

bizottsági jegyzőkönyvet megküldik Vezérigazgató Úrnak.  

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3370   Száma: 11.11.15/2/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 10:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 100.00 60.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 9 100.00 60.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   40.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

dr. Filó András Távol - 
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Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

473/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

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

adatkezelési szabályzatát – a pontosítások átvezetésével, a Városüzemeltetési, 

Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság jóváhagyása mellett – a határozat melléklete 

szerinti tartalommal. 

 

Felelős:  Városi Szolgáltató Zrt. Vezérigazgatója 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

3. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt-nek a Saubermacher-Bicske Kft. felé 

fennálló tartozásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Somogyi Zsolt a Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója arról 

tájékoztatott, hogy a Saubermacher-Bicske Kft. felé szolgáltatási díjfizetési kötelezettség 

jogcímén jelentős lejárt tőketartozása áll fent, kérte, hogy tájékoztassam a Képviselő-testületet 

a kialakult likviditási helyzetről. Amennyiben a fizetési kötelezettségének nem tesz a VSZ 

Zrt. eleget, úgy a Saubermacher-Bicske Kft. felszámolási eljárást kezdeményez a VSZ Zrt-vel 

szemben. A Városi Szolgáltató Zrt. képviseletében Somogyi Zsolt vezérigazgató 2011. 

november 3-án kelt levelében tárgyalásokat kezdeményezett a Saubermacher-Bicske Kft. jogi 

képviselőjével a helyzet megoldására, valamint a fennálló követelést és annak járulékait egy, 

a felek között 2011. február 14-én keletkezett dokumentumra hivatkozva vitatja. Elmondja, 

hogy a holnapi nap folyamán a Duna-Vértes Közi Hulladékgazdálkodási Társulat jövőjével 

kapcsolatban megbeszélésre jön hozzá a Saubermacher-Bicske Kft. Vezérigazgatója, ahol rá 

fog kérdezni erre a kérdésre.  

Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Kérdezi, hogy a jelenlegi állás szerint, van-e fennakadás a 

szemétszállításban, vagy biztonságosan működik?  Továbbá többen szóvá tették, hogy a 

szelektív hulladékgyűjtő tartályok ürítése nem olyan ütemben folyik, mint eddig, és több 

helyen felhalmozódik a szelektív hulladék.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja  a szót Somogyi Zsoltnak, a VSZ Zrt. 

vezérigazgatójának. 
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Somogyi Zsolt VSZ Zrt. vezérigazgatója: A biztonság kifejezést a cég jelenlegi állapotában 

értelmezhetetlennek tartja. Jelenleg a Saubermacher-Bicske Kft-vel vita helyzet alakult ki, 

próbál minden lehetséges módon intézkedni, hogy a december 15-én lejáró 120. napot, 

valamilyen módon vagy eltolja, vagy sikerüljön visszaállítatni a szerződést úgy, hogy 90 

napos fizetési határidő lehetővé váljon. Amennyiben ez nem sikerül, akkor ezt a „gázból” 

befolyt összegből fogja kifizetni, mert ha így sem sikerül, akkor december 13-án felszámolási 

eljárást indítanak a cég ellen. Elmondja, hogy rendkívül bizonytalan a helyzet, és minden attól 

függ, hogy a Saubermacher-Bicske Kft-vel sikerül-e megállapodást kötni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Véleménye szerint elsődleges a kötelező feladatok ellátása. Nem 

kockáztathatják, hogy Szentendrén a szemétszállítás leálljon, mert ezáltal egy olyan romlás 

indulna meg a köztisztaságban, amelynek beláthatatlan következményei lennének. A 

szolgáltatás biztonsága érdekében javasolja, hogy a tájékoztatóhoz a Képviselő-testület 

hozzon egy határozatot, hogy amennyiben nem sikerül megállapodnia Saubermacher-Bicske 

Kft-vel, a szolgáltatás szüneteltetésének elkerülése végett, az Önkormányzatnak egyéb feladat 

terhére biztosítsa a szemétszállítást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ebben az ügyben folyamatosan zajlanak az egyeztetések, és 

maximálisan egyetért azzal, hogy nem lehet engedni, hogy a szemétszállítás leálljon 

Szentendrén. A mostani helyzetben a tájékoztató alapján pénzösszeg megszavazása nem 

lehetséges, csak a költségvetés megtárgyalása után. Amennyiben van konkrét határozati 

javaslata, kéri Képviselő urat, hogy fogalmazza meg, és utána szavazásra bocsátja. 

Megadja a szót Kun Csabának a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi 

Bizottság Elnökének. 

 

Kun Csaba VKIB elnök: Az elhangzottak alapján úgy gondolja, hogy itt nem csak egy 

tájékoztatóról van szó. Hivatkozik a Vsz Zrt. Vezérigazgatója által dr. Kirchhof Attila 

aljegyző úrnak leírt levelére, mely szerint egy adott napon nem lesz partner, aki a hulladékot 

átvegye, és a hulladékot begyűjteni sem tudják. Miután ez már leírásra került, ezáltal nem 

mondhatja azt a Képviselő-testület, hogy nem tudott róla. Sajnálatát fejezi ki, hogy a 

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ülésén nem tudott részt 

venni Somogyi Zsolt, a VSZ Zrt. vezérigazgatója, immár többedik alkalommal, és ezáltal nem 

tudták tisztázni, hogy hogyan alakult ki ez a helyzet, azon túl, hogy a Képviselő-testület a 

felelős azért, hogy nem olyan formában adta át a pénzt, ahogy a Vezérigazgató úr szerette 

volna. Az előtte lévő levélben  25 millió forint a tartozás szerepel, miután eltelt egy hónap, 

kérdezi, hogy azóta sikerűlt-e valamennyit pötyögtetni és ezáltal kevesebb lett-e a tartozás a 

Saubermacher-Bicske Kft. felé. Véleménye szerint nem alternatív megoldásokat kellene 

keresni a szemétszállítással kapcsolatban, hanem a meglévő partnerrel kellene megegyezni. Itt 

egy kötelező közszolgáltatási feladatról van szó, kifogásolja, hogy ezt a levelet nem az 

Aljegyző úrnak kellett volna címezni, hanem a Polgármester úrnak, hogy ha ennek a 

feladatnak az ellátását veszélyezteti a cég pénzügyi helyzete. Kéri, hogy ilyen esetben 

Somogyi Zsolt vezérigazgató úr a Polgármester úrnak, vagy a Képviselő-testületnek címezze 

a levelet, pontos kérést meghatározva, amelyben konkrétan írja le a helyzetet. Végül 

elmondja, hogy véleménye szerint is ki kell egészíteni ezt a tájékozatót, egy határozattal, mert 

nem lehet az emberek elé állni és azt mondani, hogy így alakult.  
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dr. Dukai Miklós és Kiss Károly képviselők visszatérnek az ülésterembe, jelenlévő 

képviselők száma 11 fő.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: A előbb említett levél óta próbálják felvenni a kapcsolatot a 

Saubermacher-Bicske Kft. vezetőségével, a kapott tájékoztatás szerint több mint két hétig volt 

külföldön a Kft. Vezetője, a holnapi nap folyamán érkezik haza, és a holnapi nap folyamán 

tárgyalnak. Fülöp Zsolt képviselő javaslatát úgy tudja elfogadni, hogy a Képviselő-testület 

bízza meg őt azzal, hogy folytasson tárgyalást a Saubermacher-Bicske Kft-vel a fennálló 

tartozás, és a szemétlerakás elhelyezése tárgyában. Összeget nem javasol megjelölni a 

határozatban, nehogy hátrányosan befolyásolja a tárgyalások menetét. Kéri dr. Molnár Ildikó 

címzetes főjegyzőt, hogy fogalmazza meg az elhangzott javaslatot.  

Megadja a szót Somogyi Zsoltnak, a VSZ Zrt. vezérigazgatójának. 

 

Somogyi Zsolt VSZ Zrt. vezérigazgatója: Távol álljon tőle, hogy Kun Csaba bizottsági elnök 

urat, tárgyi tévedésekben kiigazítsa, de el kell, hogy mondja, hogy köztük személyi konfliktus 

van. Ezt Kun Csaba bizottsági elnök úr nem fedte fel a nyilvánosság előtt, és számára is 

szégyenletes, hogy ilyesmiről kell, hogy szó essen. Elmondja, hogy másfél hónappal ezelőtt 

egy minősíthetetlen vitába keveredett Kun Csaba bizottsági elnök úrral, melyben semmiféle 

szakmai kérdés nem merült fel. Ez a beszélgetés ráadásul két hölgy társaságában történt, és 

olyan mélyre rántotta le, ami számára megalázó volt, mert lehet, hogy egy politikusnak 

mindent megbocsátanak, de neki, mint pénzügyesnek nem. Azóta tartózkodik attól, hogy 

olyan típusú bizottságokon vagy meetingeken társalogjon, vagy részt vegyen, ahol bizottsági 

elnök úr szintén jelen van. Azt pedig, hogy kérdéseket tegyenek fel neki a bizottsági tagok, 

azt akár írásban, akár pedig telefonon megtehetik. Ez Fülöp Zsolt képviselőnek és dr. Török 

Balázs alpolgármester úrnak nem okoz gondot, akkor úgy gondolja, hogy ezt a bizottsági 

tagok is megtudják tenni. Úgy gondolja, hogy információ híján nincs a bizottság, arról nem is 

beszélve, hogy ennek a levélnek az előző, nem hivatalos formájában, miután napi kapcsoltban 

áll az Alpolgármester úrral, ezáltal tájékoztatta őt a problémáról, aki szintén tájékoztatta a 

Polgármester urat is, és ennek eredményeképpen került arra sor, hogy ezt most a Képviselő-

testület elé benyújtotta. Ezért úgy gondolja, hogy itt az információáramlásban nincsen zavar. 

Egy zavar van, hogy nincs pénz. A jogi eljárásban szereplő 25 millió, az helytálló. Ebből 

kettőmillió forintot sikerül kifizetnie. Úgy gondolja, hogy ha ilyen laikus módjára közelítik 

meg a kérdést, hogy „azóta már biztos sikerült valamennyit pötyögni”, akkor úgy gondolja, 

hogy azt is mellé kell tenni, hogy miből pötyögtethetne, és akkor egyértelmű lesz a válasz. A 

december 15-én jár le a 120 nap, akkor kell majd figyeli, mert ki kell fizetni 7 millió forintot, 

amennyiben ez nem történik meg, úgy a teljes összeg követelhetővé válik, beleértve az elmúlt 

évek késedelmi kamatát, ami a szerződés szerint elengedésre került. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Felhívja a figyelmét Somogyi Zsolt vezérigazgató úrnak, 

hogy a bizottsági üléseken való megjelenés nem választás kérdése, hanem kötelező, és csak 

sürgős vagy nagyon fontos indokkal lehet távol maradni. Tudomása szerint a legutóbbi 

vezetői ülés alapján nincs tartozásunk a VSZ Zrt. felé, mint város. Kérdezi Puhl Márta 

közgazdasági irodavezetőt, hogy a napi adatok alapján pénzügyileg kompenzálással hogyan 

áll az Önkormányzat.  

 

Puhl Márta közgazdasági irodavezető: Kompenzálás alapján nincs tartozása az 

Önkormányzatnak a VSZ Zrt. felé, egyébként 14 millió forintos nagyságrendű tartozás van, 

amelynek az egy része lejárt. Viszont adótartozása van a cégnek. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 
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Fülöp Zsolt képviselő: Az előbb elhangzott, hogy miután a gázszámlából kerülnek majd a 

cégnek egyéb számlái kifizetésre, amely azért is figyelemre méltó, mert fűtési szempontból 

nem szerencsés. Konkrét javaslata, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármester 

urat, hogy a költségvetésben nem meghatározott témában, egy meghatározott összegig 

egyedül dönthessen, átcsoportosítást végezhessen, azért hogy a város működőképessége 

zavartalan legyen. Véleménye szerint ez mindennél fontosabb, mert nem lehet, hogy egy 

sürgős ügyben azonnal kell dönteni, és nem lesz idő megvárni egy bizottsági ülést, vagy egy 

rendkívüli Képviselő-testületi ülést.   

 

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

meg az elhangzott javaslatokat. 

Megadja a szót dr. Dukai Miklósnak, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének, ügyrendi 

hozzászólásra. 

 

dr. Dukai Miklós JÜB elnöke: Szeretné elmondani, hogy már sokadik alkalommal fordul elő, 

hogy a Képviselők nem veszik figyelembe az SZMSZ szabályait, a hozzászólási idő 

tekintetében. Ezért kéri képviselőtársait, hogy ha a letelt idő után az anyag fontosságára való 

tekintettel szót kérnek, jelezzék, és szavazzanak róla. 

 

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

Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság Elnökének. 

 

Kun Csaba VKIB elnök: Meglepődve és megdöbbenve hallgatta a Vezérigazgató úr meg 

nyílvánulását, és azt visszautasítja. Ha valóban úgy gondolja, amit elmondott, akkor a jelen 

Képviselő-testületi ülésre sem kellett volna eljönnie, hiszen Ő itt van, és elmondása szerint 

egy levegőt nem akar vele szívni, ha jól értette. Elfogadhatatlan egy cégvezető részéről, ha a 

személyemet illetően problémája van, és emiatt nem jelenik meg egy bizottsági ülésen, 

esetleg egy Képviselő-testületi ülésen. Elmondja továbbá, hogy Vezérigazgató úr személyesen 

nem jelezte felé, hogy bármilyen problémája lett volna azon a megbeszélésen, melyet Jegyző 

Asszonynál folytattak. „Az tény, hogy elég indulatos voltam, mert a Vezérigazgató stílusa 

kihozta belőle az indulatot, ha túllépte a határt, akkor itt most nyilvánosan elnézést kér tőle, 

de meggyőződése, hogy Vezérigazgató úr akár szóban, akár írásban is túllépi azt a határt 

amelyik normális és elfogadható az emberi együttműködés keretei között. Kéri Somogyi Zsolt 

vezérigazgató urat, hogy szorítkozzon kifejezetten a vezérigazgatói tevékenységre, és ne 

érzelmi húrokat pengessen, se levélben, se írásban, hanem a feladatát végezze”. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  Kéri Kun Csaba bizottsági elnököt és Somogyi Zsolt 

vezérigazgatót, hogy Képviselő-testületi ülésen kívül rendezzék vitáikat. A cél az, hogy jól 

tudjanak együtt dolgozni, hiszen itt nem engedhető meg az, hogy bármiféle személyi 

problémák legyenek. Köszöni Kun Csaba bizottsági elnök gesztusát bocsánat kérésével 

kapcsolatban, és hasonlót vár el Somogyi Zsolt vezérigazgatótól is.  

Kérdése Somogyi Zsolt vezérigazgató úrhoz, hogy kíván-e reagálni rá? 

 

Somogyi Zsolt vezérigazgató mikrofonon kívüli nemmel válaszol! 

 

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

meg az elhangzott javaslatokat. 
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dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: …a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a VSZ Zrt. által szolgáltatott adatok és információk alapján folytasson tárgyalást a 

Saubermacher-Bicske Kft. vezetőjével a szemétlerakás és a pénzügyi helyzet tárgyában 

kialakult helyzet rendezése érdekében.  

….Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tárgyévi költségvetésben a VSZ 

Zrt. által ellátott közszolgáltatások finanszírozhatósága érdekében 5.000.000,- forint 

keretösszegig, saját hatásközben rendelkezhet előirányzott módosításról utólagos 

beszámolással, más finanszírozási lehetőség hiányában.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3371   Száma: 11.11.15/3/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 11:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós 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 - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

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

javaslatokat elfogadta, és a következő határozatokat hozza: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

474/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

VSz. Zrt. által szolgáltatott adatok és információk alapján folytasson tárgyalást a 

Saubermacher-Bicske Kft. vezetőjével a szemétlerakás és pénzügyi helyzet területén kialakult 

helyzet rendezése érdekében. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

475/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

tárgyévi költségvetésben a VSz Zrt. által ellátott közszolgáltatások finanszírozhatósága 

érdekében, más finanszírozási lehetőség hiányában, 5 millió forint keretösszegig saját 

hatáskörben rendelkezhet előirányzat módosításról – utólagos beszámolással.  

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elnézést kér Vezérigazgató Úrtól, de később tárgyalják a VSz 

Zrt-vel kapcsolatos előterjesztéseket. Jelzi, hogy megérkezett a MűvészetMalommal 

kapcsolatos sürgősségi indítvány tárgyalására Kálnoky-Gyöngyössy Márton úr, a Pest Megyei 

Múzeumok Igazgatóságának igazgatója, akinek megígérték, hogy érkezése után azonnal 

tárgyalják az indítványt.  

 

 

 Sürgősségi indítvány a MűvészetMalom tárgyában 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Dr. habil  Kálnoky-

Gyöngyössy Márton, a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának igazgatója és Kolti Helga 

a Kulturális Kft. ügyvezetője.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: köszönti a vendégeket. Elmondja, hogy a MűvészetMalom 

rekonstrukciója során a munkálatok végén tartanak, nemsokára átadásra kerül. A Kulturális 

Kft. üzleti tervének elkészítése kapcsán felmerül a további sorsa, amelyre három variáció 

merült fel. Az első, hogy teljesen önálló cégként működtetni, a második, hogy állami 

tulajdonba, vagy vagyonkezelésbe adni. A harmadik variáció, hogy ténylegesen önálló 

divízióként működne tovább a Kulturális Kft. keretein belül, azon költségvetési keretek 
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között, amire a következő évben lehetősége van a Kft-nek – ez viszont nem túl fényes. 

Beszámol arról, hogy az Ügyvezető Asszonnyal több egyeztető tárgyaláson vettek részt – 

KOGART vezetőségével, Erdész László úrral, és a Művészeti Platformmal is több körben 

folytattak tárgyalásokat. A Művészeti Platformmal abban állapodtak meg, hogy januárban 

rendeznek egy konferenciát, amelyre meghívják a képzőművészeti intézmények igazgatóit, 

galériavezetőket, országos politikusokat – közülük néhánnyal már egyeztetést is folytatott. 

Legutóbb Bán Lászlóval, a Szépművészeti Múzeum vezetőjével, aki jelezte, hogy hajlandó 

lenne egy ilyen közös munkában közreműködni. Ezen kívül Dr. Kálnoky-Gyöngyössy Márton 

úrral is folytatott egyeztetést, hogy Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága hogyan tudna ebben 

a közös feladatban részt vállalni. Nagyon fontosnak tartja a partnerséget, amelyre már több 

ízben tanújelét adták – például a Skanzen és a Régi Művésztelep vonatkozásában. Így merült 

fel, hogy a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága 5 évre vagyonkezelésbe venné a 

MűvészetMalom épületét. Olyan kiállítások kerülnének megrendezésre, amelyek emelnék a 

város nemzetközi hírét. A Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának olyan háttérbázisa van, 

amely a városnak nem áll rendelkezésére – biztonsági rendszer, teremőr-rendszer, 

restaurátorok, szállítás, kapcsolati háló, marketing, média. Az együttműködésnél a pályázati 

előírás okoz nehézséget, amely 5 évre szigorúan meghatározza, hogy milyen 

multifunkcionális lehetőséget kell biztosítani az adott területen. Azt is megemlíti, hogy 

országos támogatást kaptak ez ügyben. Szőcs Géza államtitkár úrtól kapott levelet ez ügyben, 

melyből felolvassa támogatására vonatkozó sorait. L. Simon László, az Országgyűlés 

Kulturális és sajtóbizottságának elnöke is támogató nyilatkozatot küldött az ügyben. Bízik 

abban, hogy ez a magas szintű támogatás forrásokat illetve pénzügyi lehetőségeket is jelent 

majd. Szigorúak az előírások, ezért vagyonkezelői szerződés megkötésére van lehetőség. A 

fűtést, világítást biztosan az Önkormányzatnak kell biztosítani azzal összefüggésben, hogy 

erre nincs pályázati lehetőség. A kiállítások rendezésével kapcsolatos költségeket Pest Megyei 

Múzeumok Igazgatósága vállalná. Ez a jellegű együttműködés nem azt jelenti, hogy a 

tulajdon is átmegy az Igazgatósághoz, mert Igazgató Úr ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy 

amikor a városnak szüksége van az épületre, akkor erre lehetőséget biztosítanak. A 

rezsiköltségek fizetése ellenében a reklámanyagokon, médiakiadványokban, mindenben 

szerepelni fog a város logoja. A rezsiköltségre egy mérték megállapítását javasolja, hogy az 

Igazgatóság is érdekelve legyen a spórolásra. A művészekkel folytatott egyeztetésről sajnos a 

távol lévő Zakar Ágnes képviselő most nem tud beszámolni, de annyit elmond róla, hogy ők 

is támogatták a kezdeményezést. Megadja a szót először Kolti Helga ügyvezetőnek, majd Dr. 

Kálnoky-Gyöngyössy Márton igazgatónak.  

 

Kolti Helga ügyvezető (Kulturális Kft.): Polgármester úr már mindent elmondott a témával 

kapcsolatban, de az tény, hogy a legjobb megoldást szeretnék megtalálni és kialakítani, amely 

a város és az intézmény érdekeit és a művészek érdekeit képviseli. Úgy ítéli meg, hogy ez a 

fajta együttműködés a legideálisabb forma, amely most kialakítható, így Szentendre ismét 

jegyezhetné magát a hazai és a nemzetközi képzőművészeti palettán, és egy olyan vérkeringés 

indulhatna el, amely komoly vonzerőt jelenthetne a kulturális turizmus terén. Beszámol arról, 

hogy az egyeztető megbeszéléseken a művészek – művészeti társulások képviselői – 

egyhangúan, 100 %-ban támogatják a kezdeményezést, ami azt a tényt is jelenti, hogy a 

szakmaiságot tartotta szem előtt. Azt szeretnék, hogy a MűvészetMalom a város egyik  

zászlóshajója legyen – de ne Titanic – ezért alapvető költségekkel minden résztvevőnek 

számolnia kell. Az uniós beruházásnak köszönhetően olyan hatalmas intézmény-együttes jött 

létre, amelynek a fenntartási költségei összehasonlíthatatlanul nagyobbak, amely a város 

eddigi üzemeltetési szintjét messzemenően meghaladja. Igazgató Úr majd tájékoztatást ad 

arról, hogy szakértők bevonásával már egy alaposabb kalkulációt készítettek az üzemeltetés 
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sarokszámait illetően, amelyek már konkrétabb kiindulási alapot jelentenek. Kéri az 

együttműködési- és fenntartási megállapodás támogatását. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ha most döntést hoznak, akkor a vagyonkezelői pályázat 

bontása december 7-én – a testületi ülés előtti napon – lenne. Megadja a szót Igazgató Úrnak. 

 

Dr. habil Kálnoky-Gyöngyössy Márton igazgató (Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága): 

köszönti a Képviselő-testület tagjait. Elöljáróban elmondja, hogy elkezdődött az 

együttgondolkodás, aminek következtében a város egy másik pontján már folyamatban van 

egy másik beruházás, amiről sokan azt hitték, hogy nem fog megvalósulni. Ehhez képest már 

eredményt hirdettek, a kivitelező átvette az épületet és napokon belül elkezdődnek a munkák. 

Hozzáteszi, hogy a megyei önkormányzatok adósságrendezése keretében ezt a beruházást is 

átvállalta a magyar állam, amelynek mértéke meghaladja még a MűvészetMalom beruházást 

is – kb. 800 millió forintos beruházásról van szó. Bízik abban, hogy legkésőbb 2013. nyarán 

ez a muzeális intézmény megnyitja kapuit. Ez egy olyan pillér, amelyet kismúzeumok sora 

követ a város felé, és óhatatlanul adódik a gondolat, hogy a pillérhez kell egy másik nagy 

pillér. A múzeumban történeti képzőművészeti anyagot mutatnak be – zömmel 1990. előtti 

alkotásokat. Szerencsére a művészeti alkotótevékenység nem szűnt meg azóta sem, és ezt az 

anyagot is be kell mutatni, és a MűvészetMalom vállalt küldetése ezt fedi le. Nem véletlen, 

hogy az országos kultúrpolitika jeles képviselői is támogatják, hiszen a cél – hogy olyan 

szintre pozícionálják a MűvészetMalomot, mint a MODEM – elérhető, viszont a résztvevőkre 

nagy anyagi terheket is ró. Az épület költségeiben a közüzemi díjak adottak, amelyet a 

hatékony működtetéssel is csak bizonyos határig lehet csökkenteni, de ez nem mehet a 

színvonal terhére. A küldetés – amelyre szánták ezt az épületet – költsége jelentős ráfordítást 

jelentene, ha a működtetést nem egy belső rendszeren keresztül oldják meg. A színvonalas 

működtetés – számításaik szerint – a 2012-es évben 206 millió forintos költségvetést 

feltételez. A városhoz képest annyiban vannak szerencsésebb helyzetben, hogy a költségek 

jelentés részét saját erőforrásaik terhére biztosítani tudják – teremőrzés, takarítás – és ezen 

kívül olyan szakmai munkatársaik vannak, akiknek a munkakörének áthangolásával bizonyos 

feladatokat el tudnak majd látni. Kiemeli, ahhoz, hogy az ingatlan jól működjön, szakmai 

tartalommal kell megtölteni, mert a fűtéssel és világítással csak az épület pusztulását tudják 

megakadályozni. Véleménye szerint a sikeres működéshez évente 3 nagy, országos kiállításra 

van szükség. Ha ezt a piacról kívánják megrendezni – szakemberek nélkül – a 3 kiállítás 

esetében bruttó 75 millió forintot feltételez. Ennek az összegnek a töredékéért tudják a 

tevékenységet megvalósítani, ezen kívül a PMMI által 100 %-ban tulajdonos egy 

műtárgyszállító cégben is. Ez a cég minden magyar műtárgyszállító tenderen elindul, ennek 

révén az országban mozgó összes „dobozos” kiállításról információjuk van. Felhívja a 

figyelmet azonban arra, hogy januárra, de még márciusra sem fog tudni országos kiállítást 

rendezni a MűvészetMalomban, mert egy-egy kiállítás megrendezéséhez éves, de akár több 

éves munkára van szükség. Azt tudja vállalni, hogy az intézmény felfuttatása érdekében a 

jelenleg piacon mozgó „dobozos” kiállítások közül választanak olyat, amely  költségeit és 

színvonalát tekintve elfogadható, kapcsolódik a szentendrei képzőművészethez. Ahhoz, hogy 

igazán jó PR-ja legyen az intézménynek, akkor – a helyi művészek kiállításain kívül – 

országos jelentőségű kiállításokra és rendezvényekre is szükség van, amelyhez a PMMI 

rendelkezik kapcsolatrendszerrel és infrastruktúrával.  

Fontosnak tartja elmondani még, hogy – mint költségvetési cégnek – mind a pályázaton való 

részvételhez, mind a vagyonkezelési szerződés megkötéséhez optimális esetben egy fenntartó 

jóváhagyása szükséges. Jelen esetben a jelenlegi és a leendő fenntartó hozzájárulását is meg 

kell szerezni. Vállalja, hogy ezen nap délután mindkét szerv felé írásban jelzi, hogy milyen 

felvetések fogalmazódtak meg. Kéri Polgármester Urat, hogy ő is tegye meg a saját hivatalos 
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útján ezen szervek felé a szükséges lépéseket, amennyiben olyan döntés születik, hogy ez 

indokolt lehet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy megfelelő döntés birtokában 

természetesen dr. Szűcs Lajos megyei elnök úr és dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott úr 

felé jelezni fogja.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: elolvasva az előterjesztés mellékleteit – vagyonkezelői 

szerződést és a vagyonkezelői jog alapítására vonatkozó pályázatot – kérdezi, hogy a pályázat 

bontás időpontjának december 7-ről december 5-re való előrehozatalára van-e lehetőség, hogy 

a bizottságok megtárgyalhassák a pályázatokat?    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy ezt törvény határozza meg.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester:  

- A vagyonkezelési szerződésben van egy vagyonkezelői díj megfizetésére kötelezés – ezzel 

kapcsolatban elmondja, hogy nem biztos hogy az reális, hogy a vagyonkezelő fog fizetni az 

Önkormányzatnak az üzemeltetésért. Kérdése, hogy ez feltétlenül szükséges-e a pályázathoz?  

- a birtokba visszaadás – az 1 MFt/napos késedelmi kötbérfizetés is túlzottnak tűnik számára. 

- javasolja az üzemeltetési kiadásokhoz az Önkormányzat egy fix támogatást adjon, amellyel 

mindkét cég tud a költségvetésében számolni. Havi fix 1 millió forintot javasol.  

- a szerződés 32. pontjánál javasolja, hogy az Önkormányzat felmondhassa a szerződést akkor 

is, ha a vagyonkezelő nem hasznosítja az ingatlant – ezt javasolja a szerződésbe beletenni.  

- a 34. pont átírását javasolja: „A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az ingatlanon 

végzett bármely beruházás megvalósulása nem változtat az ingatlan és a földterület tulajdoni 

szerkezetén” helyett: … az ilyenfajta beruházás beépítése vagy egyéb más jogintézménnyel 

tulajdonjogot nem keletkeztet a vagyonkezelő számára.” Megfogalmazás kerüljön a 34. 

pontba.  

- a promócióban, kulturális tevékenység tervezésében kétoldalúan együttműködnek – és nem 

úgy, hogy a vagyonkezelő vállalja a honlapján, kiadványain, hazai és külföldi tájékoztatóin, 

konferencián, rendezvényein az ingatlanban végzett tevékenységet feltünteti, népszerűsíti, 

hanem teljes körű tevékenységet folytat a két intézmény a kulturális tevékenységének a 

promotálásában. 

Kérdezi, hogy a vagyonkezelő részére előírt kötelező egyeztetési partnerek milyen alapon 

kerültek kiválasztásra?  Miután a Művészeti Platform nem egy hivatalos jogi szervezet, 

hogyan fognak azzal egyeztetni?  

 

Miután a gép jelezte, hogy az SzMSz szerinti hozzászólási ideje lejár, még egy perc 

hozzászólási időt kér.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az 1 perc hozzászólási időre vonatkozó 

indítványt.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3372   Száma: 11.11.15/4/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 11:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 
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Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 73.33 

Nem 1 7.69 6.67 

Tartózkodik 1 7.69 6.67 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós 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 - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Nem - 

dr. Török Balázs Tart. - 

dr. Filó András Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

megadja a szót Alpolgármester Úrnak. 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: javasolja továbbá, hogy kulturális paramétereket írjanak 

elő a vagyonkezelő számára, hogy 3 országos rendezvényt, illetve kiállítást fognak rendezni, 

vagy hogy a szentendrei diákok – mondjuk 400 diák számára – díjmentes tárlatvezetést 

biztosít, vagy 12 múzeumpedagógiai foglalkozást, vagy szentendrei kortárs kiállítást szervez. 

Ezek meghatározására Kolti Helga ügyvezető segítségét kéri.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az utolsó ponttal nem ért egyet, mert nem tartja jó ötletnek, ha 

a testület most bármilyen kultúrpolitikai irányt szabna a MűvészetMalom működésében. 

Véleménye szerint a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának Igazgatójában részéről a 

bizalom maximális. A szerződésben is szerepel, hogy ő rendszeresen beszámol, egyrészt előre 

az üzleti tervében az Oktatási és Kulturális Bizottságnak, valamint utólag is beszámol, ami 

bőven elegendő. Ha megbíznak az Igazgatóban és a Bizottságban is, akkor ne szabjanak újabb 

irányvonalakat ezzel összefüggésben, hanem lehetőséget adjanak.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: javasolja, hogy a Képviselő-testület úgy fogadja el a határozati 

javaslatot, hogy amennyiben úgy gondolja, akkor a vagyonkezelői pályázatot írja ki azzal, 
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hogy kérje fel a Jogi és Ügyrendi Bizottságot, hogy a Képviselő-testületi ülésen elhangzott 

módosítási javaslatok alapján a végleges pályázati felhívást és a szerződés-tervezetet hagyja 

jóvá. Elég fontosnak tartja ezt a kérdést, hogy ne minden egyes részletet sürgősségi indítvány 

alapján kelljen eldönteni. Határidő tekintetében – a Képviselő-testület alkotott egy rendeletet, 

amely alapján a minimum ajánlattételi határidő 15 nap. Ehhez képest kell megállapítani a 

határidőket, attól függően, - ha a Képviselő-testület úgy dönt és a Jogi és Ügyrendi 

Bizottságra ruházza ezt a feladatot –  ha a bizottsági döntés megszületik, és a pályázat 

kiírható, onnan számítva a 15 nap a jogszabályi előírás alapján meglegyen, tehát nyilván ettől 

függ a határidő.  

A részletek tekintetében – amelyet Alpolgármester úr említett – egyetért és javasolja, hogy 

azokat bizottsági ülés keretében tisztázzák és véglegesítsék.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, hogy a díjra vonatkozó kérdésére válaszoljon.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: magában a vagyonkezelői pályázatban bírálati szempontokat 

kellene meghatározni, ami alapján dönt a Képviselő-testület. Itt a vagyonkezelői díj, amely 

felmerülhet kérdésként, illetve kipontozta, hogy milyen javaslat van még ezzel kapcsolatban. 

Lényeges szempont, hogy az Ötv. alapján kijelöléssel lehet vagyonkezelői jogot szerezni, 

abba viszont a költségvetési szerv nem került felsorolásra, ha kijelöléssel megszerezhetné, 

akkor kizárólag ingyenesen lehetne a vagyonkezelői jogot megszerezni.  

Az előterjesztés tartalmazza egyébként, hogy az Áht. ettől eltérően tartalmaz egy olyan 

rendelkezést is, hogy az államháztartási szervezeti körbetartozó intézmények nyilvános 

pályázat nélkül is megszerezhetik a vagyonkezelői jogot. Azonban az előterjesztés arról szól, 

hogy tekintettel az 5 éves időtartamú hasznosításra azért fontosnak tartanák az önkormányzati 

rendeletben meghatározott pályázat lefolytatását, tehát ki lehet találni más bírálati szempontot 

is, de erre is javaslat kellene.  

 

Kun Csaba képviselő: egyetért az elmondottakkal és örül, hogy a Múzeum ilyen nyitott a 

probléma megoldásában. A vagyonkezelési szerződést most érdemben még el sem tudta 

olvasni, amiről most dönteni kellene. November 11-én kelt a Polgármester úr által aláírt 

sürgősségi indítvány, ma 15-e van, de a tegnapi bizottsági ülésre még nem került eléjük. 

Kérdezi, hogy a PMMI képviselője látta-e ezt a vagyonkezelői szerződést és a pályázati 

kiírást, van-e véleménye arról, tettek-e módosításokat vagy kiegészítéseket. Nem látja 

hogyan, milyen formában történik majd az Önkormányzat általi hozzájárulás kifizetése. 

Véleménye szerint az 5 év meghatározása is kérdőjeles, mert ha a PMMI beruházásokat végez 

majd az ingatlanban, akkor kérdés, hogy azok az 5 év alatt lelakhatóak-e, illetve öt év után 

visszakerül-e az Önkormányzathoz, ezért meggondolandónak tartja esetleg hogy hosszabb 

távú szerződésben gondolkodjanak. Számára egyébként nem egyértelmű a pályázat kiírása, 

mert egy olyan feladatellátás, ami egy állami és egy önkormányzati intézmény között 

történne, amely e nélkül is megoldható, hiszen ennek van közfeladati része is. Kérdezi, hogy 

ezek a kérdések körbe lettek-e járva. Számolásai alapján, a héten a Jogi és Ügyrendi 

Bizottságnak el kellene a szerződést fogadni, hogy kiírásra kerülhessen a pályázati kiírás, ha 

annak eredményéről a decemberi ülésen tárgyalni akarnak. Kérdezi, hogy fel tudják-e vállalni 

a feladatot? Sajnálatosnak tartja, hogy egy ilyen fontos kérdésről így kell tárgyalni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: most folytak az egyeztető tárgyalások azokról a 

sarokpontokról, amelyek meghatározzák a döntést, ezért került sürgősséggel a testület elé. 

Válaszolva a felvetésekre elmondja, hogy a pályázati kiírás jogi kötelezettség, az 5 év pedig a 

Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának a kérése volt. A beruházások kérdése rendezve van 

a szerződésben, a közművek díjfizetése rendezve van. Tisztában van azzal, hogy a szerződés-
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tervezet – miután az éjjel készítették el – még magán hordozza a problémákat, így még egy 

jogi kontroll is szükséges. Ezért kéri meg most a Jogi és Ügyrendi Bizottság Elnökét, hogy 

holnap reggel – de akár még e nap folyamán – üljenek össze ennek megvitatására. Tudomásul 

kell venni, hogy az idő rövid, de törvényi határidők vannak, amelyeket be kell tartani. 

Elmondja még, hogy azért kell most dönteni a kérdésben, mert a Múzeum is most kerül át a 

Kormányhivatalhoz, és az előzetes iránymutatások szerint nincs jogosultsága többlet-

kötelezettségeket vállalni. Ennek értelmében, ha át akarják adni a MűvészetMalmot, akkor a 

Megyei Közgyűlés decemberi ülésén el tudja fogadni az indítványt, amit előzetes egyeztetés 

alapján a Kormányhivatal tudomásul vesz. Tehát, ha valamilyen módon ez átcsúszna a 

következő évre, akkor nincs átadás, esetleg az fordulhat elő, hogy felajánlják a városnak a 

saját múzeumait. Mostanra tudták lefolytatni az egyeztetéseket, és azonnal a testület elé 

terjesztették a problémát.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: a döntés és állásfoglalás érdekében, a maga részéről nincs 

kifogása, hogy a mai nap folyamán tartsanak rendkívüli bizottsági ülést.  A következő nap 

reggel 7 órakor , vagy ma este 7 órakor tudja vállalni a Bizottság összehívását. Javasolja a 

külsős bizottsági tagokat is megkérdezni az időpontról. Kéri, várják meg amíg dr. Filó András 

képviselő úr visszaér, hogy neki melyik időpont a megfelelő.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni Elnök úr nyitottságát és együttműködését a 

kérdésben. A Megye véleményét, a vagyonkezelési szerződést átadják a bizottságnak, hogy 

lehetőség szerint még ma megtárgyalják, és végleges formába szerkesszék, hogy azonnal 

kiírásra kerülhessen a pályázat, mert csak így lehet tartani a megfelelő határidőket. Kérdezi 

Igazgató úrtól, hogy helyesek-e azon információk, amelyeket miniszteri körökből kapott, 

hogy a Kormányhivatalnak nem lesz lehetősége többletkötelezettségek vállalására?  

 

Dr. habil Kálnoky-Gyöngyössy Márton igazgató (Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága): 

ez így van, mert csak egy évig lesz fenntartójuk a Kormányhivatal, majd egy másik 

fenntartójuk lesz.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a koncepcióban szerepel, hogy a levéltárak, könyvtárak vagy 

az önkormányzatokhoz, vagy a minisztériumokhoz kerülnek.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: Igazgató úr véleményét kéri a javaslatairól:  

- legyen-e a szerződésben „kultúrpolitikai előírás”; 

- a pályázat pusztán a vagyonkezelői díj fizetés összegére vonatkozzon-e; 

- egyetért-e azzal, hogy ne a számlák továbbszámlázása történjen, hanem fix, havidíjas 

támogatás legyen, amelynek összegéről kellene még megegyezni. 

 

Kolti Helga ügyvezető (Kulturális Kft.): hangsúlyozza, hogy a mostani forma  is a jó 

együttműködést igazolja. Ez a fajta működtetési lehetőség nem jött volna létre, ha nem teljes 

mértékben harmonikus az együttműködés a Múzeum és a Kulturális Kft. között, hiszen ez az 

együttműködés mindkét intézmény létszükséglete. A Múzeum hasznosítani tudja a saját belső 

tartalékait a múzeumi és kiállító téri, a képzőművészeti rendezvények terén, de minden más 

esetben szüksége van egy partnerre, erre pedig itt van a városban a Kulturális Kft, amely 

ugyanúgy a város érdekeit szolgálja. A mai napon már tárgyaltak a megtakarítási 

lehetőségekről, a racionalizálási forrásokról is, amelyek tételként mindkét intézménynél 

felmerülő költségek, de megfelelő együttműködéssel különféle megtakarítások érhetők el. 

Véleménye szerint nem összeadódik, hanem sokszorozódik mindaz a tétel, amely ebből az 

együttműködésből akár egy modellértékű hivatkozási alapot tud létrehozni. 
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Megfontolandónak ítéli meg a vagyonkezelői szerződésben annak lehetőségét, hogy 

meghívásos pályázat legyen, vagy pedig a pályázatban kikössék azt a múzeumi működési 

funkciót, amely biztosítja ezt a modellt.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a pályázati kiírásban szerepel, hogy 2 év múzeum 

működtetési tapasztalat szükséges. Jelzi, hogy nem kaptak választ arra a kérdésre, hogy 

kultúrpolitikai kérdések szerepeljenek-e a szerződésben?  

 

Kolti Helga ügyvezető (Kulturális Kft.): véleménye szerint az a feltételrendszer, amely az 

előterjesztésben  szerepel, megfelelő. Évente egyszer elegendő az egyeztetés, nem jó ilyen 

határok közé szorítani a működést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a tervben éves egyeztetés szerepel, a beszámolóban pedig 

negyedévenkénti.  

 

Dr. habil Kálnoky-Gyöngyössy Márton igazgató (Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága): 

elmondja, hogy jogszabály kötelezi őket, hogy milyen tevékenységeket folytathatnak. Azt 

vállalja és ígéri, hogy a Múzeumi törvény kötelme szerint fognak dolgozni. Ennek kapcsán 

jelzi, hogy amennyiben megnyerik a vagyonkezelői pályázatot, akkor a MűvészetMalomra 

megkérik a múzeumi működési engedélyt, azaz kiállítóhelyi besorolást, amelynek 

következtében elhelyezik az ország múzeumi rendszerében. Ezt a Kft. nem tudná megtenni, 

mert nem rendelkezik azzal a háttér infrastruktúrával, amely egy ilyen működés feltétele, 

ennek következtében számos pályázaton nevezhetővé válik az ingatlan. Jónak tartja 

Alpolgármester úr fix összegű működési támogatásra tett javaslatát, de elmondja, hogy nem 

12 millió forintról van csak szó. Energetikussal megvizsgáltatta az épületre vonatkozó 

kimutatásokat és a kiviteli terveket, és ez alapján nagyobb összegről van szó. Elmondja azt is, 

hogy problémák vannak a beruházás kapcsán – így például szükség lesz egyszeri beruházásra, 

mert nincsenek állandó páratartalmat biztosító berendezések, valamint nincsenek olyan 

lámpatestek, amelyek a műtárgy megvilágítására alkalmasak. Ezeket mind „aranyárban” 

mérik és hosszas utána járást fog eredményezni a beszerzésük, mert bár nem a 

legdrágábbakat, de hatékonyan üzemeltethető berendezésekre van szükség.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megjegyzi, hogy Erdész úrék is foglalkoznak az izzókérdéssel 

Szentendrén. Elmondja, hogy a város arra készült, hogy befogadó kiállítás lenne akkor, ha  a 

Megyével nem sikerül megállapodni, ami azt jelenti, hogy csak minimál rezsit fizetnének – 

fűtés, világítás – és lehetőséget adnának arra, hogy mások hozzanak olyan kiállítást, amelyet 

az Oktatási és Kulturális Bizottság jónak ítél. Alpolgármester úr azért mondott 1 millió 

forintot, mert az Önkormányzatnak ennyi a lehetősége.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: meglepődött Igazgató úr által elmondottakon, ezért kéri, hogy a Jogi 

és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság vizsgálja meg, hogy a felsorolt 

berendezések hogyan maradhattak ki a pályázatból. Lehetett tudni, hogy kiállítótér épül, így 

annak meg vannak a műszaki paraméterei, amelynek meg kell felelni. Kéri megvizsgálni, 

hogy ki a felelős, amiért ez kimaradt a pályázatból, hiszen nem kevés pénzről van szó, 

amelyhez az Önkormányzat is nem kevés önerőt biztosított.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Kft. Ügyvezetője is rákérdezett erre, amire az volt a választ, 

hogy ezt a pályázatba nem lehetett belerakni. Megadja a szót Igazgató úrnak.  
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Dr. habil Kálnoky-Gyöngyössy Márton igazgató (Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága): 

elmondja, hogy ahhoz, hogy akkreditált hely legyen, szükségesek a felsorolt berendezések – 

itt a minőséget célozzák meg – mert ahhoz, hogy értékes festményeket állítsanak ki, ahhoz 

ezek a berendezések elengedhetetlenek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ezek szerint rendeltetésszerű használatra alkalmas, de magas 

színvonalra nem. Kéri a Kft. Ügyvezetőjét – aki többször kért információt a tervezőktől erről 

– adjon tájékoztatást a testület számára.  

 

Kolti Helga ügyvezető (Kulturális Kft.): május óta folyik az egyeztetés, és az ezeken feltett 

kérdéseire azt a választ kapta, hogy az elődök ezeket engedélyezték, rábólintottak. Elmondja, 

hogy a világosítási rendszer nem alkalmas professzionális kiállítótér megvilágítására. A 

fűtési-szellőztetési rendszer komoly üzemeltetési költségekbe kerül – mint utóbb kiderült – de 

gépészetileg nem alkalmas a páratartalom szabályozására. A hatalmas konferenciateremhez 

nem készültek vetítővászonnal, projektorral, egyebekkel, de még konferenciaszékekkel sem. 

Most tudta csak meg, hogy  a pályázatban van egy keret a belsőépítészetre, tehát ezt le kell 

hívni és fel kell használni, bár ez az alapvető indításhoz szükséges feltételek egész kis részét 

biztosítja csak. Működtethető a MűvészetMalom befogadó intézményként, de tudni kell, hogy 

ennek is sokkal több a járulékos költsége, mint a fűtés és világítás, hiszen az épület 24 órán 

keresztül őrzésre szorul. Beléptető-rendszer nélkül, teremőrzés nélkül nem biztosított a 

működés. Óva int attól, hogy „átjáróháznak” nyissák meg a MűvészetMalmot, mert akkor 

mindenki követelni fogja, hogy itt állíthasson ki, ez pedig teljes mértékben lejáratja a város, és 

hosszú távon a képzőművészetet Szentendrén.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy a reorganizációs terv csak a 

jelenlegi intézmények támogatásának csökkentését engedi, a növelését nem. Ennek 

értelmében, amennyi összeg átadásra kerül a Megyének a működtetésre, annyi kerül levonásra 

a Kft. költségvetéséből.  

 

Fekete János képviselő: Szeresd Szentendrét Egyesület sétája során meglátogatták a 

MűvészetMalmot is. Itt feltette a tervezőnek a kérdést, hogy a világítás alkalmas-e bármire is? 

Azt a választ kapta, ahogy természetesen, kiállítások bevilágosítására alkalmas. Meglepődve 

hallotta most ennek ellenkezőjét, ezért felteszi a kérdést, hogy a megvalósítás során bárki is 

kifogásolta-e ennek a világításnak a beépítését?  

 

Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési és közlekedési tanácsnok: nem erről a 

vitáról szól a napirend, ezért ügyrendi javaslata, hogy zárják le a vitát, mert már több mint egy 

órája tárgyalnak. Egyébként egyetért az elmondottakkal, de bizottság vizsgálja meg, hogy mi 

történt.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3373   Száma: 11.11.15/4/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 12:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 76.92 66.67 

Nem 3 23.08 20.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós 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 - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

dr. Filó András Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

döntött. Megadja a szót az eddig jelentkezetteknek. Elmondja, hogy a régi ügyvezető nem 

jelezte a problémát, de Kolti Helga amint észlelte, azonnal jelezte.  

 

Kolti Helga ügyvezető (Kulturális Kft.): elmondja, hogy a világosítási rendszer nem szerepelt 

a beruházásban, az az ő első bejárása után került be, és azt javasolta, hogy szakemberekkel 

egyeztessenek a kérdésben. Jelzi a testületnek, hogy a Kft. idei költségvetésében nem 

szerepeltek fenntartási költségek a MűvészetMalmot illetően, ezért nem tartja korrektnek, ha a 

költségvetésüket csorbítanák.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri ne menjenek bele ennek tárgyalásába, mert az már egy 

másik napirendi pont.  

 

Magyar Judit képviselő: nagyságrendileg szeretné tudni, hogy mennyi az a nem 12 millió 

forint, amelyről szó van. Elmondja, hogy pillanatnyilag nem tud dönteni, hiszen a 

vagyonkezelői szerződésről csak akkor lehet dönteni, ha azt már megtárgyalta a Jogi és 

Ügyrendi Bizottság.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a szerződés még egyszer nem kerül a testület elé. Most 

döntenek, és a Jogi és Ügyrendi Bizottságot felhatalmazzák, hogy nézzék át. Ha kívánja, 

Képviselő Asszonyt is meghívják a bizottság ülésére.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: értelmezése szerint – átadnak egy intézményt, ahol hiányosak a 

feltételek a rendeltetésszerű használathoz, a hiányzó berendezéseket a Kft. saját 

költségvetéséből nem tudja beszerezni, a Múzeumok Igazgatósága szintén nem tudja 

beszerezni, mert nem lesz erre költségkerete, az Önkormányzatnak sincs pénze ennek 

megfinanszírozására és az intézmény csak esetleg dobozkiállításra alkalmas, így ott állnak 

„ahol a part szakad”. Létrehoztak egy olyan beruházást, amit rendeltetésszerűen arra a célra, 

amire szeretnék, nem lehet használni, megcsinálták, átvették – pályázati pénzből, 

önkormányzati önrésszel.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: reagálva az elhangzottakra elmondja, hogy nem vették még át 

az egészet. A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága sok tekintetben tud segíteni, bútorra is 

félre van téve még pénz, ebben még az Igazgatóság is tud segíteni.  

 

Dr. habil Kálnoky-Gyöngyössy Márton igazgató (Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága): 

véleménye szerint energetikusok megvizsgálták a közüzemi költségeket, mint ahogy a Pajor-

kúria esetében ők is négyzetméterre kiszámolták az üzemeltetési költségeket különféle 

alternatívákra. Nem kér mást az Önkormányzattól, minthogy a közüzemi költségeket 

működési támogatásként rendelkezésre biztosítsa, mert ellenkező esetben nem tudja a 

MűvészetMalmot üzemeltetni. Az ő költségvetésük már le van adva, és nem tudja 

megindokolni, hogy közüzemi költségeket beterveztessen úgy, hogy egy majdani 

vagyonkezelői szerződés aláírását követően szükség lesz rá. Felhívja a figyelmet, hogy 

kényszerhelyzetben vannak. Azt is elmondja, hogy a közüzemi díjakon felül még kétszer 

akkora a működtetési díj. Megismétli, hogy ha a pályázatban megfeleltek szerint szeretné 

valaki üzemeltetni a MűvészetMalmot – ha nincs erre apparátusa, ha nincs kész 

kapcsolatrendszere – akkor horrorisztikus összeget emésztene fel. Ha nem pályázat szerint 

üzemeltetik az ingatlant, annak viszont súlyos következményei vannak. Olyan megoldást 

szeretnének, amely mindkét félnek elfogadható, de ezzel ők nagy terhet vesznek a nyakukba 

abban a reményben, hogy az intézményből 5 év alatt valóban ki fogják tudni hozni azt, 

amelyet az Önkormányzat a pályázatban megfogalmazott, de ez áldozatvállalással jár.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Igazgató úr figyelmét felhívja, hogy a közüzemi költségek 

összegére nem adott választ.  

 

Dr. habil Kálnoky-Gyöngyössy Márton igazgató (Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága): 

elkövette azt a hibát, hogy átvette az Önkormányzat számításait, de saját energetikusainak 

számításai ugyanennyire jöttek ki – a gáz esetében bruttó 30 millió forinttal kell számolni, a 

légtechnikát folyamatosan üzemeltetni kell, az áramfogyasztás ennek következtében mintegy 

16 millió forint, valamint a vízfogyasztás mintegy 4 millió forint. Ebből amire pályázni lehet, 

az a párásítási és a műtárgy megvilágításra lámpatestek beszerzése – ez mintegy 10 millió 

forint.  

Alpolgármester úrnak a tulajdonszerzés kapcsán elmondja, hogy költségvetési szerv ingatlan 

tulajdont nem szerezhet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: saját számításaik alapján 21.150 EFt – az átszámolás után. 

Ezt nehezen talán ki tudják fizetni, de 50 millió forintra semmi esély nincs.  
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Dr. habil Kálnoky-Gyöngyössy Márton igazgató (Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága): a 

pályázat energetikai számításaiból dolgozott.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy a Képviselő-testület 

felkéri a Jogi és Ügyrendi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a szerződést. Kéri szavazzanak.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3374   Száma: 11.11.15/4/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 12:22  

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 - 

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 - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

dr. Filó András Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

 

Felhívja a figyelmet, hogy az ebédszünet kb. fél 2-kor lesz.  

 

Tolonics Gyula képviselő: két perc szünetet kér. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3375   Száma: 11.11.15/4/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 12:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós 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 - 

dr. Filó András Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

javaslatot.  

 

 

Szünet 12.24 órától 12.26 óráig.  
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4. Előterjesztés a távhőszolgáltatás árairól 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, majd hozzászólásra 

megadja a szót bizottsági Elnököknek, Képviselőknek. 

Megadja a szót Kun Csabának, a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi 

Bizottság Elnökének. 

 

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

Idegenforgalmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és a következő kiegészítést hozta: 

„hogy felkéri a VSZ Zrt. Vezérigazgatóját, hogy vizsgálja meg, hogy milyen fejlesztések és 

beruházások szükségesek, és térülnének meg egy banki finanszírozás esetén. Amennyiben 

vannak ilyenek, úgy kéri az Önkormányzatot, hogy a Raiffeisen Bank ezeket támogassa az 

óvadéki betét terhére.” Az alapdíj nem tartalmaz fedezetet arra, hogy a különböző 

fejlesztéseket, pótlásokat, karbantartásokat, elvégezze a VSZ Zrt., ezért vagy pályázati úton, 

vagy saját forrásból kell megtenni, illetve a távhőszolgáltatás árának emelése erre részben 

fedezetet nyújthat. Miután az óvadéki betétben ott van 2,5 milliárd forint, ezért javasolta a 

bizottság ezt igénybe venni. Véleménye szerint ezt a döntést mindenképpen jelezni kell a 

Raiffeisen Bank részére, és az Önkormányzatnak arra kell törekednie, hogy ezt az óvadéki 

letétet szabaddá tudja tenni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Egyetért Kun Csaba képviselő javaslatával, kéri dr. Molnár 

Ildikó címzetes főjegyző asszonyt, hogy a határozati javaslat módosításának 

megfogalmazásakor az előbb elhangzott javaslatot vegye figyelembe. 

Megadja a szót Kiss Károly képviselőnek. 

 

Kiss Károly képviselő: Tolmácsolja a Püspökmajori Baráti Kör döntését, hogy hiányolják, 

hogy az elmúlt években, az alapdíjban nem történt változás, és ha évente csak az inflációval 

emelt mértékével változott volna, akkor most sokkal kevesebbnek éreznék az emelés. A 

Baráti kör javaslata, hogy az inflációval való emelést, max. 5%-ot tartanak elfogadhatónak az 

alapdíjemelésnél. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kiegészítésül elmondja, hogy ez ügyben időközben 

egyeztetés történt a Püspökmajori Baráti Kör vezetőjével és a Vezérigazgató úrral,  ahol az 

infláció mértékével való emelést tudják elfogadni.  

Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: Érdemesnek tartja megfontolni a Baráti Kör véleményét az infláció 

mértékével történő emeléssel kapcsolatban, mert a költségvetési koncepcióban, illetve a BDO 

tanulmányban is benne szerepel, hogy át kell szervezni a céget az egész önkormányzati 

gazdálkodást érintve, ahol külön létre kell hozni a fűtésre egy önállóan gazdálkodó fűtő 

vállalatot 100%-os önkormányzati tulajdonnal. Véleménye szerint ebben az esetben világossá 

lehetne tenni, hogy melyek azok az üzemi költségek, amelyeket ténylegesen el kell számolni, 

a most hatályban lévő önköltségszámítási szabályzat véleménye szerint rossz, mert 

aránytalanul magas a központi költségekből a fűtőműre, és ezáltal, a lakótelepen élőkre eső 

költség. Úgy gondolja, hogy 45%-al nem romlott a fűtőmű hatásfoka. Azt meg tudja érteni, 

hogy  Somogyi Zsolt vezérigazgatónak egyéb pénzügyi nehézségekből adódóan a cégnek 

45%-kal meg kellene emelni ezeket a költségeket, de miután közös teherviselés van, ezért 
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véleménye szerint a város egészére vonatkozva kell ezt megoldani, és nem egy-egy üzletágra 

kell ráterhelni, főleg ezáltal nem a lakosságra. Felhívja a képviselőtársai figyelmét, hogy 

addig amíg nem indul el a holdingszerű működés, és nincs önálló gazdasági egységbe 

kiszervezve a fűtőmű, addig az alapdíjat csak az infláció mértékével emelje meg a Képviselő-

testület. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Egyetért a holdinggá alakítás fontosságával, viszont addig is 

intézkedni kell ezekben a kérdésekben, hiszen folyamatosan termeli a veszteséget. Nem ért 

egyet azzal, hogy a VSZ Zrt-nek az általános költségei és pénzügyi helyzete a távhő árában 

jelenne meg, és kéri Somogyi Zsolt vezérigazgató úrtól, hogy ezekre a feltevésekre majd 

válaszoljon. 

Megadja a szót dr. Pázmány Annamária képviselőnek. 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: Szintén a Baráti Kör javaslatát kéri figyelembe venni. 

Felhívja a figyelmet, hogy ha 45%-al megemeljük a díjakat, akkor várható, hogy a lakók nem 

fogják tudni befizetni ezáltal, a kinnlevőségek fognak felhalmozódni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Az eddig elhangzottakkal kapcsolatban megadja a szót 

Somogyi Zsoltnak, a VSZ Zrt. vezérigazgatójának. 

 

Somogyi Zsolt VSZ Zrt. vezérigazgató: A tervezési határozati javaslatra válaszol előbb. 

Elmondja, hogy egy ilyen terv elkészítése (ami egyébként 20 éve nem történt meg) nem 

vezérigazgatói feladat, ez egy energetikai szakmérnöki munka, amely hónapokat vesz 

igénybe, az ára 5 és 8 millió forint között mozog. Éppen ezért a bizottsági elnök úrral 

egyetértve egyeztetésre került, hogy a Concertó programba beleveszik, amely egy ilyen 

prezentáció jellegű részt is takar, és az a lényege, hogy  

ha elkészül a megújuló energiára alapított KÁT, ennek eredményeképpen lehet majd tudni, 

hogy az aprítékgyár mennyire válik be. Lesz-e magas áram átvételi ár, és annak a 

hulladékhőjét miként lehet hasznosítani, és csak ezek után lehet a koncepciót összeállítani. 

Tudomása szerint vannak bekérve mérnöki irodáktól koncepciótervek, akkor lehet fixálni a 

koncepció tervet, ha meg született a törvény, és ezután a Képviselő-testület eldöntheti, hogy 

melyik koncepciótervet tartja jónak, és ennek alapján megbízza a Concerto terhére a projekt 

megtervezésével az adott irodát. Erre a Kft-nek nincs pénze, se  szakmai kapacitása.  

Az alapdíjjal kapcsolatban elmondja, hogy 2011-től egy tételes lebontás van a fűtőművel 

kapcsolatban, ezen a divíziós megbontásban csak azok a költségek szerepelnek, amelyek 

tényleges költségek, külön szerepel a gázmotor. Az, hogy helytelen beruházások történtek 

akár a hűtő, akár a gázmotor esetében, ezeknek a költségei nem szerepelnek a divízióban, 

viszont gázmotor lízingje terheli a divíziót. Véleménye szerint az az 1-2 millió forint, ami 

megterheli ezt a területet, azt nem abszolválja senki sem. Lehet külön cégekben, holdingban 

gondolkodni, de biztos abban, hogy 2 millió forintért nem lehet postázni, jogi ügyeket, 

behajtásokat intézni, stb. a műszaki tervezésről és együttműködésről már nem is beszélve. 

Véleménye szerint a távhőszolgáltatásban résztvevők nyernek azzal, hogy közös költségből 

csak ennyi kerül rájuk, mert rengeteg olyan költség megy át más területekre, amelyek 

valójában őket illetik, de ma az analitika teljesen korrekt, és szívesen beszámol róla. 

Elmondja, hogy a 40% lakásonként kb. 3 – 4 ezer forint áremelést jelent havonta. 

Mindenképpen javasolja, hogy a Képviselő-testület szavazza meg a határozati javaslatot, mert 

tudomása szerint az Energia Hivatal ellenőrizni fogja, hogy az alapdíj korrekt alapon lett-e 

számolva.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Véleménye szerint ebből kiderült, hogy nincsenek ráterhelt 

költségek az alapdíjra. Kiderült az is, hogy ez nem egy végleges döntés, csak egy lehetőség a 

minisztérium felé, és valószínű, hogy ezek után nagy vizsgálat lesz, ahol végig fogják 

vizsgálni mindazokat az érveket, amelyek ezzel kapcsolatban elhangzottak, és az alapján fog a 

minisztérium egy megalapozott döntést hozni. 

Megadja a szót Kun Csabának, a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi 

Bizottság Elnökének. 

 

Kun Csaba VKIB elnök: Egyetért a határozati javaslat elfogadásával, az Energia Hivatal 

döntését meg kell várni, majd visszakerül a Képviselő-testület elé, és akkor lehet meghozni a 

végleges döntést. Véleménye szerint a lakásonkénti emelés mértéke nem kigazdálkodhatatlan, 

ha minden évben meg lett volna emelve az infláció mértékével, akkor ez most nem lenne 

szembetűnő. A jövőre nézve minden évben kerüljön be a Képviselő-testület elé az 

alapdíjemelés az inflációval növelve. Az ezzel kapcsolatos költségek inflálódnak, a VSZ Zrt, 

ezt nem fogja tudni pótolni a saját forrásából. Jelenleg a divízió veszteséges és más 

divízióknak a nyereségéből kell ezt finanszírozni a fenntartáshoz szükséges működést. 

Véleménye szerint hosszútávon ez nem fenntartható, és a VSZ Zrt. részéről jogos, hogy 

minden divízió legalább 0 %-os legyen, ezenkívül olyan díjakat kell meghatározni a 

közszolgáltatások esetében , amelyek a nulla szintet legalább elérik. A Raiffeisen Bank 

óvadéki letétjével kapcsolatban elmondja, hogy valóban a Concerto programmal együtt kell 

kezelni, és a törvényi változások is szükségesek ehhez, de ennek ellenére a tervezést meg kell 

kezdeni, mert akkor lehet majd pályázni a Concerto mellé más kiegészítő forrásokra.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Tolonics Gyulának, a Költségvetési és 

Vagyongazdálkodási Bizottság elnökének. 

 

Tolonics Gyula KVB elnöke: Felhívja a figyelmet, hogy elhangzott egy kérdést a VSZ Zrt. 

Vezérigazgatójához, hogy „miért így adja be a Képviselő-testület az alapdíjemelést?” Az Ő 

válaszának minden sora benne szerepel az anyagban! 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Felhívja a Polgármester úr figyelmét, hogy az Ön által beterjesztett és 

a Képviselő-testület többsége által megszavazott VSZ Zrt. Önköltségszámítási Szabályzat 

alapján kerül a tényleges és közvetett költségek bevételarányosan a fűtőműre. Akkor sem 

értett ezzel egyet, mert úgy gondolja, hogy ez túlzott mértékben ráterheli a Szabadkai úti 

központi telephely, az igazgatási és egyéb költségeket a fűtőműre. Véleménye szerint ez 

alapján korrekt a számítás, de ez az Önköltségszámítási szabályzat az, amit vitat, a Baráti Kör 

is ezt vitatja, és ezért is hívja fel a Képviselő-testület figyelmét, hogy önálló divízióként, vagy 

önálló gazdasági egységként működjön a fűtőmű. Továbbá az Önköltségszámítási Szabályzat 

egyértelműen csak az itt keletkező költségeket tartalmazza. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: A holding vállalkozásnak is az a célja, hogy sokkal 

világosabban láthatóak és kezelhetőek legyenek a problémák.  

Megadja a szód dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőnek, hogy fogalmazza meg az elhangzott 

javaslatokat. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: … a Képviselő-testület felkéri a VSZ Zrt. 

Vezérigazgatóját, hogy vizsgálja meg, hogy milyen megtérülő beruházások, fejlesztések, 
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szükségesek a távhőszolgáltatások biztonságos működtetése érdekében, és erre vonatkozó 

javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé, a VSZ Zrt II. fordulós tárgyalásával egyidejűleg.  

…a Képviselő-testület felkéri a Vezérigazgatót, hogy minden évben terjessze a Képviselő-

testület elé, a távhő alapdíj inflációval történő emelését. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Módosító indítványként szerepel a Baráti kör 5%-os emelési javaslata. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: A mai tárgyalás alapján, amelyen részt vett és a VSZ Zrt 

Vezérigazgatója is ott volt, a Baráti Kör javaslata csak az infláció követésre terjedt ki. Kéri 

Somogyi Zsolt vezérigazgató urat, hogy erősítse meg. 

 

Somogyi Zsolt VSZ Zrt. vezérigazgatója: Megerősíti, igen így volt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja  a szót Kiss Károly képviselőnek. 

 

Kiss Károly képviselő: Ő szó szerint mondta el, amit a Baráti Kör kért tőle, hogy tolmácsolja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a Szebeni Lajostól Baráti Kör elnökétől 

kérdezte, hogy miután az infláció emelését szavazták meg, hogy csak a legutóbbi egy év, vagy 

az elmúlt évek, amelyek óta nem volt emelés. Erre azt a tájékoztatást kapta, hogy erre nem 

volt döntés.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Elmondja, hogy Kiss Károly képviselővel együtt jelen volt a Baráti 

Kör ülésén, és számukra egyértelmű volt a döntés. Továbbra is fenntartja, a módosító 

indítvány, hogy szavazzanak róla.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja, Fülöp Zsolt képviselő módosító 

indítványát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3376   Száma: 11.11.15/6/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 12:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 38.46 33.34 

Nem 3 23.08 20.00 

Tartózkodik 5 38.46 33.33 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 
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Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Nem - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Nem - 

Tolonics Gyula KVB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

dr. Filó András Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

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

elutasította. 

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a módosításokkal együtt. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3377   Száma: 11.11.15/6/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 12:52  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 76.93 66.67 

Nem 2 15.38 13.33 

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 - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 
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Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

dr. Filó András Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

477/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 316-A/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. 

határozatát fenntartva  

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

távhőszolgáltatási ármegállapítással, árváltoztatással kapcsolatos állásfoglalását a 

Városi Szolgáltató Zrt. javaslatának megfelelően, a határozat melléklete szerinti 

tartalommal adja meg és javasolja a hődíjat változatlanul 3.573 Ft/GJ összegben, 

alapdíjat 633 Ft/lm3/év összegben meghatározni; 

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

részére; 

3. felkéri a VSz Zrt. Vezérigazgatóját, hogy vizsgálja meg, hogy milyen megtérülő 

fejlesztések, beruházások szükségesek a távhőszolgáltatás biztonságos működtetése 

érdekében, és erre vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé, a VSz Zrt. 

üzleti tervének II. fordulós tárgyalásával egyidejűleg; 

4. felkéri a VSz Zrt. Vezérigazgatóját, hogy minden évben terjessze a Képviselő-testület 

elé a távhő alapdíj inflációval történő emelését.  

 

Határidő: 1-2. pont: azonnal 

  3. pont: Kt. 2011. januári ülése 

Felelős:  1-2. pontokban: Polgármester 

  3-4. pontokban: VSz. Zrt. Vezérigazgatója 

 

 

 

5. Előterjesztés Városi Szolgáltató Zrt. távhő szolgáltatásról szóló 

üzletszabályzatáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát, majd befogadja a 

bizottsági javaslatokat, melyről tájékoztatja a VSZ Zrt. Ügyvezető igazgatóját. A 

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság javaslata alapján, kéri 

megvizsgálni az intézkedési területet, mely szerint „hiba esetén az ügyeletes karbantartót, 

csak a közös képviselő jelzésére, csak a fűtőmű hozzájárulásával tehet intézkedést.”  
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Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e más javaslata? Megadja a szót Somogyi Zsoltnak, a 

VSZ Zrt. vezérigazgatójának. 

 

Somogyi Zsolt ügyvezető igazgató: Nincs további javaslata, ez maga a gyakorlat. Úgy 

gondolja, hogy egy közösséget, mint pl. a fűtés megindítását, a vezetékben áramoltatott 

energia mennyiségét, egy embernek kell meghatároznia egy lakóközösség esetében.  

Véleménye szerint az az eljárás, hogy minden egyes ember betelefonál, ebben az esetben nem 

működik. A jól bevált gyakorlat, mely szerint a közös képviselő leadja az elvárásait az előírt 

csatornákon keresztül, és a VSZ Zrt. teljesíti, ezen nem javasol változtatást. A másik 

javaslatnál, a díjmegosztás fejezetnél szereplő „ne fizessük vissza” mondattal kapcsolatban, 

tudomásul veszi a Képviselő-testület döntését.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy ez módosítóként a bizottság anyagában nem 

szerepel. Megadja a szót Kun Csabának, a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Idegenforgalmi Bizottság Elnökének. 

 

Kun Csaba VKIB elnök: Elmondja, hogy a VSZ Zrt. Távhőszolgáltatásról szóló 

üzletszabályzat 9-es pontjában szerepel, hogy „ költségmegosztásra vonatkozó részben 

foglaltakat nem támogatja”.  A következőekben idéz egy mondatot, ami úgy szól, hogy „A 

Költségosztós korrekciók számlázásakor az egy felhasználói közösséghez tartozók közül 

azoknak, akiknek visszatérítés jár, a visszafizetést csak a befizetésre kötelezettek  

befizetéseinek beérkezése után tesszük meg, mert a szolgáltatott hőt a közösség 

elfogyasztotta.” a Bizottság nem támogatja, kéri elhagyni ebből a pontból.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Befogadja az előbb elhangzottakat. Úgy gondolja, hogy a vis 

maior esetre gondolt a bizottság, hogy abban az esetben, ha távfűtési cső nem működik, vagy 

eltörik, és nem tudják utolérni a közös képviselőt, mert szabadságon van, elutazott, akkor 

ebben az esetben bármelyik lakos is be tudja jelenteni a hibát. Amennyiben megkövetelik, 

hogy csak a közös képviselő jelenthesse be a hibát, akkor ebből valóban problémák 

keletkezhetnek. Kérdezi, hogy ebben az esetben mi a megoldás? Megadja a szót Somogyi 

Zsoltnak, a VSZ Zrt. vezérigazgatójának. 

 

Somogyi Zsolt ügyvezető igazgató: Úgy gondolja, ha vis maior esete áll fenn akkor, ha kell 

személyesen javítja meg a vezetéket. Véleménye szerint, ha vis maior helyzet van, akkor azt 

azonnal meg kell oldani és el kell hárítani a problémát. Ebben az esetben csak az eljárási 

rendről van szó. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Kiss Károly képviselőnek. 

 

Kiss Károly képviselő: Megérti az Ügyvezető igazgató álláspontját a 9. ponttal kapcsolatban. 

Elmondja, hogy két indok is van, amiért a bizottság azt a határozatot hozta, hogy töröljék ezt a 

mondatrészt. Az egyik, hogy az Általános Közüzemi Szerződésben szó szerint szerepel, hogy 

a „díjfizetési kötelezettség a társasház tulajdonosait nem terheli egyetemlegesen.”. Ezért 

véleménye szerint is törölni kell. A másik, hogy amennyiben megjelenne a szabályzatban  

miután nagyon sok pénzt költött az Önkormányzat az elmúlt években a kötségosztók 

felszerelésére, amennyiben ezt a részt benne hagyná a Képviselő-testület a szabályzatban, 

nehéz lenne a lakókat erről meggyőzni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 
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Fülöp Zsolt képviselő: A Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság Elnökét Tolonics 

Gyulát, és Dicső Zoltánt, mint képviselő tagot, hogy amikor kérte a bizottsági ülésen, hogy 

szavazzanak erről a 9-es pontról, akkor ők ketten tartózkodtak. Ezek után reméli, hogy a 

Polgármester úr álláspontját, és a Kiss Károly képviselő álláspontját is megértik, mely szerint 

ez hátrányosan érintené, mind a beruházásban résztvevőket, mind pedig moralitásában a 

fejlesztéseknél is furcsa lenne ezzel érvelni, miszerint, ha takarékoskodnak, akkor 

visszakapják a pénzt. Amennyiben ez a pont benne marad, akkor az azt jelenti, hogy amíg az 

utolsó számla be nem érkezik, annak, akinek egyébként be kellene fizetnie, addig egyetlen 

egy visszatérítés sem valósulna meg. Ez pedig hátrányos lenne a város számára, hiszen az a 

cél, hogy minél kevesebb gázt kelljen elégetni a kazánokban, és minél nagyobb 

hatékonysággal lehessen üzemeltetni a fűtőművet. Véleménye szerint a takarékoskodást 

kellene ösztönöznie a Képviselő-testületnek. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a módosításokat befogadta, egyéb 

hozzászólás nem lévén, szavazása bocsátja a határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3378   Száma: 11.11.15/5/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 12:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós 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 - 
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dr. Filó András Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

478/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

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

üzletszabályzatát a távhő szolgáltatásról a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Városi Szolgáltató Zrt. Vezérigazgatója 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

6. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2011. és 2012. évi üzleti tervéről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy az Önkormányzat kapott egy nagy terjedelmű 

anyagot, de nem szerepelnek benne javaslatok, összehasonlító elemzések, és hiányzik belőle a 

jövőkép is, viszont több helyen szerepel olyan rész, ahol kiemelik az Önkormányzat 

hiányosságait. A végén pedig az szerepel, hogy az Önkormányzat segítsen 270 millió forint 

plusz áfa, vagy legalább 80 millió forint erejéig. Véleménye szerint ezen az anyagon még 

sokat kell dolgozni ahhoz, hogy ténylegesen egy kész üzleti terv legyen.  

Megadja a szót Kun Csabának, a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi 

Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba VKIB elnök: Ismerteti a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi 

Bizottság határozatát, amely szerint az Önkormányzat hozzon létre egy kötelező sémát arra 

vonatkozóan, hogy milyen formátumban, és milyen tartalmúnak kell lennie az üzleti tervnek, 

amelynek minden önkormányzati cégre vonatkozóan kötelezőnek kell lennie. Továbbá kérte a 

Bizottság, hogy kerüljön átdolgozásra az üzleti terv, különös tekintettel az áfa visszaigénylés 

kérdéseire, a holdinggá történő átalakításra, annak előnyeinek, és hátrányainak bemutatásával, 

illetve dolgozza ki a Vezérigazgató úr a lomtalanítás 2012-től érvényes módozatát, úgy, hogy 

ezt a feladatot hogyan lehetséges kevésbé környezetkárosító módon ellátni. A leadott üzleti 

tervvel kapcsolatban még elmondja, hogy az miután az oldalakat nem számozták be, így 

nehéz volt megtalálni azokat az észrevételeket, amelyeket a bizottsági tagok kifogásoltak.  

 

Megérkezik a terembe Zakar Ágnes képviselő. 
 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési és 

Közlekedési  tanácsnoknak.  

 

Hidegkuti Gergely tanácsnok: Elmondja, hogy az elmúlt időszakban mindig védte a VSZ 

Zrt. Vezérigazgatóját, hogy a kért üzleti terveket miért nem adta le, de most felsorolja 
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kifogásait az üzleti tervben foglaltakkal kapcsolatban. Az első észrevétel a keltezéssel 

kapcsolatos, amely szerint 2011. október 24-én hétfői napon készült az üzleti terv, erre a 

későbbiekben visszatér, hogy ez miért tartja fontosnak. A második az üzleti terv 25. oldalán 

szereplő fűtőmű hiányánál  - 80 szerepel, amiről nem lehet tudni milyen értéket jelent. A 

parkfenntartással kapcsolatban elmondja, hogy egy igen komoly része a VSZ. Zrt-nek, ezért 

több részt szánt volna erre az anyagban. A következő a városüzemeltetés, ahol az egyéb 

feladatoknál szerepel az, hogy a „helyi vállalkozó helyett szakmai partner bevezetése”, amely 

pontatlanságot tartalmaz. Az első, hogy a Magyar Aszfalt egy lehetséges fővállalkozóként 

jelenik meg, és a Bitunova mint alvállalkozó jelent meg tárgyaláson. Az előkészített anyagban 

pedig a Magyar Aszfalt, mint fővállalkozó szerepel, pedig az ezzel kapcsolatos tárgyalás még 

október 24-e előtt volt. Ugyanakkor „komoly szakmai koncepció mentén végezni az 

útfelújításokat a városban, a helyi vállalkozók helyett” ez egy fontos különbség és félrevezető 

lehet, hogy ez egy eltérő technológia, amely bizonyos útburkolati munkáknál alkalmazható, 

de a kátyúzást nem lehet vele kiváltani. A parkolásra vonatkozó részt vékonynak találja, mert 

nincs benne a legfontosabb elem, a tőke törlesztése a parkoló órák lízingdíjának. Ez az első 

hónap, amikor ez már konkrétan nem történik meg, és ez készpénz szempontjából egy 

lényeges változás, és az sem szerepel benne, hogy ezzel az összeggel mit terveznek, vagy 

mire lenne jó. A fizetési rendszernél szerepel a HÉV végállomásnak és Bevásárlóközpont 

környékének az átalakítása ahelyett, hogy a P+R lenne fejlesztve. Összegezve, nem lát semmi 

újdonságot az anyagban ahhoz képest, amit már év elején lehetett tudni, éppen ezért ez az 

anyagnak már sokkal korábban a Képviselő-testület elé kerülhetett volna, és alaposabban át 

lehetett volna beszélni az üzleti terv fejezeteit. Biztosítja a Vezérigazgatót a további 

személyes támogatásáról, és bizalmáról, bármikor rendelkezésére áll a munkával 

kapcsolatban, de szeretné, ha a következő fordulóban ennél naprakészebb és tartalmasabb 

anyagot kapna a Képviselő-testület. 

 

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

Bizottság Elnökének. 

 

Magyar Judit PEB elnök: Elmondja, hogy ebben az üzleti tervben legalább az utolsó mondat 

mindig arra utalt, hogy mit tennének, vagy mit tett, szemben más cégek üzleti tervében, 

amelyben még ez sem szerepelt. A Pénzügyi Bizottság javaslata alapján átdolgozásra 

kerüljenek vissza egységesen az összes önkormányzati céggel kapcsolatban az üzleti tervek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Véleménye szerint inkább tulajdonosi döntéseket kellene hozni, hogy 

mi a szándéka a Képviselő-testületnek ezzel a céggel. Hiszen a VSZ Zrt. Vezérigazgatója nem 

tudhatja, hogy mi a szándéka a tulajdonosnak, ha pl. kér 70 millió forintot, hogy életben tartsa 

a céget, de csak 30 milliót kap. Ez nem nagy üzleti mozgásteret ad. A gázmotorral 

kapcsolatban is sikerült bevásárolni, holott volt egy jelentés, (METEOR BT.) hogy 240 millió 

forintot ér ez a gázmotor, ehhez képes 300 millió forintért került megvásárlásra. A 

hulladékszállítással kapcsolatban az is probléma, hogy működjön a hulladékszállítás, mert a 

műszaki gépekre vonatkozóan leírtak alapján, még az is csoda, hogy működik. Nem érti, hogy 

hogyan lehet üzleti tervet elvárni, mikor a cégvezető még azzal sincs tisztában, hogy a 

következő hulladékszállítási számlát ki tudja-e fizetni, nem hogy még új gép beszerzésére 

beruházni. Elmondja, hogy a Tulajdonosnak legalább 80 millió forint erejéig jövőre 

kötelezettséget kellene vállalnia, de ahhoz, hogy valamilyen változás legyen, ennél 

lényegesen többet kellene a VSZ Zrt. számára biztosítani 2012. évben. Érdemesnek tartja a 

törvényileg kötelező feladatokra koncentrálni, mint pl. a szemétszállítás és a fűtés, ezzel 
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kapcsolatban pedig biztosítani kell azokat a műszaki fejlesztéseket, amelyek szükségesen a 

cég működéséhez. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  Az üzleti tervnek ahhoz, hogy a Tulajdonos megalapozott 

döntést hozzon, összehasonlító adatokat kellene tartalmaznia, javaslatokat és konkrét 

számokat kellene tartalmaznia. Egyetért az előtte felszólaló képviselők által hiányoltakkal, 

ezek az alternatívák, és a konkrétumok, hiszen ez alapján kerül a Képviselő-testület olyan 

helyzetbe, hogy meg tudja hozni a döntéseket.  

Megadja a szót Kun Csabának, a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi 

Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba VKIB elnök: Egyetért Polgármester úr véleményével, mert véleménye szerint is 

erről szól az üzleti terv. Amit Fülöp Zsolt képviselő hiányol annak az üzleti tervben kellene 

benne lenni. Alternatív javaslatokkal, feltárva a helyzetet, analizálva, bemutatva, és a 

lehetséges megoldásokat a Képviselő-testület elé tárva.  

 

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

Bizottság Elnökének. 

 

Magyar Judit PEB elnök: Támogatja Kun Csaba javaslatát, amely szerint az Önkormányzat 

készítsen egy sémát az üzleti terv kidolgozásával kapcsolatban, abban pedig legyen benne, 

hogy az Önkormányzat mit vár el az üzleti tervben.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Somogyi Zsoltnak, a VSZ Zrt. 

vezérigazgatójának. 

 

Somogyi Zsolt VSZ Zrt. vezérigazgatója: Véleménye szerint koncepcionális probléma van az 

Önkormányzat és a VSZ Zrt. között. Saját maga vállalatvezetőként próbál döntéseket hozni, 

és a vállalatot működtetni. A Képviselő-testület viszont politikai szemmel nézi, akik a 

döntéseikért a felelősséget a nyilvánosság előtt valamilyen módon vállalják.  Elmondja, hogy 

azzal foglalkozik, hogy december 5-ig életben tartsa a vállalatot, és megpróbál olyan 

számokkal dolgozni, amivel működtetni lehet. A képviselő-testület pedig olyan típusú 

szerepben van, amiben úgy tűnnek, (pl. a likviditás kérdése), mintha tényleg olyan anyagokat 

kérhetnének be, hogy döntési helyzetben vannak, pedig nincsenek döntési helyzetben. Nincs 

semmiféle döntési kötelezettségük, vagy helyzetük a gázmotor és a hűtőtorony kivásárlásától 

függetlenül. A számszaki részekkel kapcsolatban elmondja, hogy nem tud számokkal 

számolni, az Alpolgármester úrral arra a döntésre jutottak, hogy csak a 2011-es év tényadatai 

alapján tud tájékoztatást adni. Nem tudja, hogy a Város mit költött városüzemeltetésre, nem 

mindegy, hogy tud-e számolni ezekkel az összegekkel, vagy sem. Úgy gondolja, hogy ebben 

az évben bizonyított, nem csak a meglévő szerződéseket tárgyalta újra, és ért el 20-30%-os 

kedvezményeket, a Liános szerződéseknél is 20 - 80%-al olcsóbb, továbbá a közbeszerzésen 

megversenyeztetett hazai vállalkozót, akitől továbbment a Magyar Aszfalt Zrt-hez, ahol 

továbbküldték egy szakcéghez a Bitunova Kft-hez, aki 15 - 25%-al alacsonyabb árat 

(technikai okokból adódóan) mondott arra, mint amit a Képviselő-testült közbeszerzésben 

elért. Továbbá, ha az összes városüzemeltetéssel kapcsolatos költség a VSZ Zrt-n keresztül 

folyna, akkor azon annyi haszon lenne, hogy nem kellene a gázmotor lízingjéhez semmiféle 

támogatást adni. Nem látja a szándékát annak, hogy ezt az összeget meg fogja kapni, vagy 

nem, esetleg marad a 3 – 5 millió forint, talán megkapják az 5 millió forintot, mert elvégezték 

a „sarazást”. Ezenkívül átteszik a VSZ Zrt-be az Önkormányzat szakemberét, akinek nyíltan 

megmondta, hogy ha jövőre is 3 és 5  millió forintért kell sarazgatási munkákat végezni, 
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akkor márciusban elküldi, mert egy 5 millió forintos bérteherrel járó szakember, bármilyen jó 

is a 20 éves tapasztalatával, nem tud a divízióban alkalmazni. Amennyiben megkapja a cég a 

150 vagy 380 millió forintot, és átfuttathatja az összes projektet, akkor ehhez 

mindenféleképpen szüksége van erre a szakemberre. Tehát itt nem arról van szó, hogy az 

üzleti tervekbe vannak-e számok, és a Képviselő-testület majd dönt. Itt arról van szó, hogy 

túlélhető-e ez a rövid időszak, és ebben benne van-e a jövő év, ahol a megbízása alatti időben 

lesz-e munkája, lesz-e bére. Véleménye szerint ezek alapkérdések, amelyeket nem sikerül a 

Képviselő-testületnek eldönteni, akkor lehetne számokat tenni ebbe, ha számára ismertek 

lennének ezek a kérdések, mert addig igazából csak elvek vannak benne.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési és 

Közlekedési tanácsnoknak.  

 

Hidegkuti Gergely tanácsnok: Az előzőekhez reagálva elmondja, „Vállalatvezető, kontra 

politikus” hogy jelen esetben az Vezérigazgató volt a politikus, és nem a vállalatvezető, 

miután konkrét kérdéseket tett fel, amelyekre nem érkezett válasz, viszont érkezett sok olyan, 

ami nem ide tartozik, ráadásul ellentmondás van az elmondottakban. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  Megadja a szót dr. Dukai Miklósnak, a  Jogi és Ügyrendi 

Bizottság elnökének, ügyrendi hozzászólásra. 

 

dr. Dukai Miklós JÜB elnöke: Elmondja, hogy miután ez egy elsőkörös üzleti terv, javasolja, 

hogy kerüljön összehívásra rövid időn belül Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Idegenforgalmi bizottsági ülés, ahol rendkívüli ülés keretében, csak a VSZ Zrt. működési 

kérdése lenne a téma, ahová kötelező jelleggel kéri meghívni a VSZ Zrt. Vezérigazgatóját, 

Főkönyvelőjét, és minden egyes divízióvezetőt. Azon a bizottsági ülésen csak a VSZ Zrt. A-

tól Z-ig kerüljön megtárgyalásra, minden egyes szakkérdés, amivel a szakértők tudnak 

foglalkozni. Kéri az ügyrendi javaslata támogatását.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek, ügyrendi 

hozzászólásra. 

 

Fülöp Zsolt: képviselő: Kéri a vita lezárását. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja a vita lezárását. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3379   Száma: 11.11.15/6/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 13:34  

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 - 

Fekete János 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 - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

dr. Filó András Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Dukai Miklósnak, a  Jogi és Ügyrendi 

Bizottság Elnökének. 

 

dr. Dukai Miklós JÜB elnöke: Véleménye szerint, ha egy üzleti terv elfogadása van a 

Képviselő-testület előtt határozati javaslatban, és ha feltesz egy ettől eltérő alternatívát, akkor 

azt nem lehet határozati javaslatként értékelni, hanem csak ügyrendi kérdésként.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt: képviselő: Úgy gondolja, hogy számokat már látott a Képviselő-testület. Volt a 

VSZ Zrt-nek kimutatása, 1 és 5 hónapról, kilenc hónapos tevékenységről, divíziókénti 

megbontásban, ahol érthetően le volt írva, hogy milyen beruházásra lenne szükség a 

szemétszállításhoz, milyen beruházásokra van szükség a fűtés biztonságos üzemeltetéséhez, 

továbbá a régi METEOR jelentésben is benne volt, az Atticus jelentésben is benne van, hogy 

milyen beruházásokra lenne szükség. Továbbá a 75 millió forint helyett a Képviselő-testület 

csak a töredékét szavazta meg.  

 

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

Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba VKIB elnök: Elismeri, hogy nincs a Képviselő-testület döntési helyzetben, mert 

nincs olyan anyag, amely alapján a testület döntést tudna hozni. Nem csak egy 2012. évi 

üzleti tervet kér a Képviselő-testület, hanem egy távlati víziót, hogy milyen módon lehetne 

átalakítani a céget, és milyen tevékenységet szeretne az Önkormányzat hosszútávon 

megtartani. A 2012. évi tervek alapján sem tud a Képviselő-testület dönteni, mert a 

helyzetleírás, a múltbeli cselekedetek leírása megtörtént, de a jövőre mutató számok, adatok, 
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döntési alternatívák nem lettek felvázolva. A Képviselő-testület akkor tud dönteni, ha ezek 

előttük vannak. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőnek, hogy 

fogalmazza meg a határozati javaslatok módosításait. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző:  …..felkéri a VSZ Zrt. Vezérigazgatóját, hogy a cég 

üzleti tervét dolgozza át a Polgármesteri Hivatal által elkészített kötelezően alkalmazandó 

séma alapján a második fordulós Képviselő-testületi tárgyalásig, mely során legyen külön 

figyelemmel az áfa visszaigénylés lehetőségére, a holding rendszerű működés előnyeire, 

hátrányaira, továbbá dolgozza ki a lomtalanítás 2012-től érvényes lehetőség szerinti 

legkörnyezetkímélőbb módozatát, és ezt terjessze a Képviselő-testület elé. Határideje: 2012. 

januári Képviselő-testületi ülés 

….Képviselő-testület felkéri a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi 

Bizottságot Elnökét, hívjon össze bizottsági ülést, melynek egyetlen napirendjének keretében 

kerüljön sor a VSZ Zrt. helyzetének és jövőbeni lehetőségeinek áttekintésére az átdolgozott 

üzleti terv alapján. A Bizottság ülésére kerüljön meghívásra Vezérigazgató, a cég 

Főkönyvelője, divízióvezetők, Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési és Közlekedési 

Tanácsnok, és Alpolgármester úr.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót, Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési és 

Közlekedési tanácsnoknak.  

 

Hidegkuti Gergely tanácsnok: A VSZ Zrt. Vezérigazgatójának a védelmében elmondja, hogy 

kéri a „sablon” kifejezést kivenni, hiszen még nincs kész sablon. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Véleménye szerint nem kell Képviselő-testületi döntés a 

sablonhoz.  

 

Hidegkuti Gergely tanácsnok: Meggyőződése, hogy Vezérigazgató tisztában van azzal, hogy 

melyek egy üzleti terv feladatai, továbbá véleménye szerint ezek után egy olyan üzleti tervet 

fog tőle kapni januárban a Képviselő-testület, hogy az, valamennyi cég számára példaértékű 

lehet, hiszen az összes cégvezető közül az Vezérigazgató úrnak van a legnagyobb gazdasági 

tapasztalata.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Javasolja a „sablon” kifejezést kivenni a határozati 

javaslatból, tovább a Költségvetési és a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság soron kívül folytasson 

tárgyalást az üzleti terv sémájának kidolgozásával kapcsolatban. 

Kéri dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy fogalmazza meg a határozati javaslatot. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: …felkéri a Jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal 

készítsen elő egy kötelezően alkalmazandó sémát az üzleti tervek készítésére, melyet a 

Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 

jóváhagyása után küldjön meg a gazdasági társaságok vezetőinek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 3380   Száma: 11.11.15/6/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 13:41  

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: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati 

javaslatokat elfogadta, és a következő határozatokat hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

479/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete 

1. felkéri a VSz Zrt. Vezérigazgatóját, hogy a cég üzleti tervét dolgozza át a a II. 

fordulós képviselő-testületi tárgyalásig, mely során legyen külön figyelemmel az Áfa-

visszaigénylés lehetőségére, a holdingszerű működés előnyeire, hátrányaira, továbbá 

dolgozza ki a lomtalanítás 2012-től érvényes – lehetőség szerinti 

legkörnyezetkímélőbb – módozatát és ezt terjessze a Képviselő-testület elé.  
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2. felkéri a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság Elnökét, 

hogy hívjon össze egy rendkívüli bizottsági ülést, melyen egyetlen napirend keretében 

kerüljön sor a VSz Zrt. helyzetének és jövőbeni lehetőségeinek áttekintésére az 

átdolgozott üzleti terv alapján. A bizottsági ülésre kerüljön meghívásra a VSz Zrt. 

Vezérigazgatója, Főkönyvelője, a divízió-vezetők, Hidegkuti Gergely 

városüzemeltetési és közlekedési tanácsnok és az Alpolgármester.  

 

Felelős:  1. pont: VSz Zrt. Vezérigazgatója 

  2. pont: VKIB Elnöke 

Határidő: 1. pont: 2012. januári ülés 

   

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

480/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal 

dolgozzon ki kötelezően alkalmazandó sémát az üzleti tervek átdolgozásához, a Költségvetési 

és Vagyongazdálkodási Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság jóváhagyása után küldje 

meg a gazdasági társaságok vezetőjének, hogy az átdolgozást ennek figyelembe vételével 

készítse el. 

 

Felelős:    Jegyző, Közgazdasági iroda 

Határidő: azonnal 

 

 

 

7. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonrészével rendelkező társaságok 2012. évi 

üzleti tervéről és a Pro Szentendre Kft. Kármentesítési monitoring tervkészítés 

szerződésének tárgyában  

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Pirk János úrtól 

érkezett levél, melyben arról adott tájékoztatást, hogy sajnálatos módon családi okok miatt 

nem tudott eleget tenni a város azon felkérésének, hogy a pénzügyi terv összeállítására 

határidőben sor kerüljön. A Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft-vel kapcsolatban 

készült egy előterjesztés kiegészítés, azon kívül elmondja, hogy a Fő tér 12. sz. alatti 

vendégház üzemeltetésével kapcsolatos megkeresést örömmel vették, de ez még nem szerepel 

a TDM 2012. évi üzleti tervében, melyet a decemberi Képviselő-testületi ülésre pótol. 

Javasolja, hogy cégenként haladva tárgyalják meg az előterjesztésben szereplő üzleti terveket. 

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. üzleti tervével kapcsolatban megadja a szót 

a Bizottsági elnököknek, Képviselőknek. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, tájékoztatásul elmondja, hogy miután ez az üzleti 

tervek első fordulós tárgyalása, a második fordulóban mindenképpen kéri - tekintettel a 

MűvészetMalom helyzetének alakulására - az üzleti terv pontosítását, a bizottsági üléseken 
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tett javaslatokkal kiegészítve. Az üzleti terv második fordulón való tárgyalása 2012. januárban 

fog sor kerülni.  

Megadja a szót Puhl Mártának a Közgazdasági iroda vezetőjének. 

 

Puhl Márta irodavezető: Javasolja, hogy a Képviselő-testület 2012. februárban először a 

költségvetést tárgyalja meg, miután csak a tervezés során fog kikristályosodni az, hogy 

milyen bevételi források állnak majd rendelkezésre, és mennyi támogatást tud ebből nyújtani 

az Önkormányzat. Az üzleti tervben minden gazdasági társaságnál egy külön tétel, hogy 

milyen összegű támogatást nyújt az Önkormányzat a tevékenységükhöz, amely alapján tudja 

majd eldönteni, az egyéb bevételeket is figyelembe véve, hogy milyen feladatokat lát el, 

illetve, hogy az üzleti tervében mit fog előirányozni. Véleménye szerint ez sarkalatos kérdés, 

ezért előbb a költségvetés és utána az üzleti terv második fordulója kerüljön napirendre. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megismétli Puhl Márta irodavezető javaslatát, hogy az üzleti 

tervet januárban, a költségvetést februárban tárgyalják, és az üzleti terveket pedig március 

hónapban hagyja jóvá a Képviselő-testület. 

 

Puhl Márta irodavezető: További javaslata, hogy a februári Képviselő-testületi ülésen a 

költségvetés megtárgyalása után közvetlenül az üzleti terveket is meg lehet tárgyalni.  

 

Megérkezik a terembe Szabó Zsófia a Pro Szentendre Kft. ügyvezetője. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Egyetért ezzel a tárgyalási sorrenddel.  A Pro Szentendre Kft. 

üzleti tervével kapcsolatban megadja a szót a Bizottsági elnököknek, Képviselőknek. 

Megadja a szót Magyar Juditnak, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

Magyar Judit PEB elnök: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén felmerült, hogy a Pro 

Szentendre Kft-nek, ha vége van a projektekben vállalt feladataiknak, akkor van-e 

létjogosultsága, és az Önkormányzat fenn tudja-e tartani a céget. Vagy addig, amíg a nagy 

projektek lezajlanak, addig tartsák meg a cégeket, és utána döntsenek ezek sorsáról, vagy 

pedig próbáljanak meg új feladatokat keresni a Pro Szentendre Kft-nek. Elmondja, hogy nem 

ez volt az egyedüli cég ahol ez a kérdés felmerült, mert véleménye szerint arra semmi 

szükség, hogy folyamatosan csak az önkormányzat támogassa a cégeit.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Egyetért Magyar Judit képviselő asszonnyal. Elmondja, hogy 

a Pro Szentendre Kft. egy nagy feladat előtt áll az pedig a gát megépítése, a mobil 

árvízvédelmi fallal együtt. A későbbiekben a Duna korzó projektjének megvalósítása 

fényében derül ki, hogy mi lehetséges, illetve felvetődtek egyéb lehetőségek is, 

ingatlankezelés, stb., de ezek mindenképpen távlati tervek. A holding tervvel kapcsolatban is 

felmerült, a Pro Szentendre Kft. működésének a Városi Szolgáltató Zrt-vel történő 

összevonása, ahol csak a pályázati tervekkel foglalkoznának. 

Megadja a szót Kun Csabának, a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi 

Bizottság elnökének. 

 

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

Idegenforgalmi Bizottság megtárgyalta a Pro Szentendre Kft. üzleti tervét, kifogásolja annak 

tartalmát, melyet egy ötletbörzéhez hasonlít. Javasolja, hogy itt is a kiadott sémát alkalmazzák 

az üzleti terv átdolgozásához. Továbbá kifogásolja, hogy anyagban az szerepel, hogy a 

„városrehabilitáció sikeresen lezárult”. Véleménye szerint elég sok nyitott kérdés van még 

ezzel kapcsolatban a lezárás tekintetében. Még mindig sok a meglévő probléma, melyekről 
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folyamatos visszajelzések érkeznek. Polgármester úr és a Műszaki ellenőr felé eljuttatott 

hibalisták alapján mindent javítsanak ki, hogy mielőtt véglegesen lezárásra kerüljön a 

Városrehabilitáció, nehogy olyan problémák maradjanak, amelyeket később már nem lehet 

megoldani, vagy külön pénzből lehet csak helyrehozni. A bankszámlahitel visszafizetésének 

problémájával kapcsolatban kérdezi, hogy elképzelhető, hogy nem tudják visszafizetni a 

hitelt, mert nincs meg rá a fedezet? Hogyan tervezték ezt az évet a hitel tekintetében? 

Véleménye szerint a további feladatok elvállalásával kapcsolatban, az üzleti tervet, a 

kötelezően ellátandó feladatok, illetve a pluszban ellátandó feladatokra bontva kellene 

elészíteni. Végül hiányolja az aláírást, és a dátumot az anyagon. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót, Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési és 

Közlekedési  tanácsnoknak.  

 

Hidegkuti Gergely tanácsnok: Egyetért Kun Csaba képviselővel a leadott üzleti terv 

hiányosságaival kapcsolatban. Elmondja, hogy a Pro Szentendre Kft. Felügyelő Bizottsági 

ülésén sokkal több minden hangzott el, mint ami az üzleti tervben szerepel. Továbbá 

elmondja, hogy az FB ülésen súlyos dolgok hangzottak el, ami lehet, hogy konkrétan a Pro 

Szentendre Kft-nél nem, de más cégnél előfordult, hogy emberek mentek el a cégtől, és úgy 

gondolja, hogy egy felelős cégvezetőnek, akinek az a célja, hogy a cége hosszútávon fenn 

maradjon, felelősséget kell éreznie a munkatársai iránt. Ezért konkrétan az anyagban benne 

kellene szerepelnie, hogy ha valamilyen változás történik, akkor mennyi ember tud maradni a 

cégnél, tehát tud-e bővíteni a cég, vagy el kell, hogy bocsásson alkalmazottakat a Pro 

Szentendre Kft-től, ami szintén nem szerepel a benyújtott üzleti tervben. Szeretné reményeit 

kifejezni azzal kapcsolatban, hogy a januári végleges változat megfelelő lesz, és egyben kéri, 

hogy a januári Képviselő-testületi ülésre történő leadás előtt, egy héttel a Felügyelő Bizottsági 

ülés tárgyalja meg, akkor valószínűleg tudnak még rajta módosítani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: A költségvetési bizottságon annyi derült ki számára az üzleti tervből, 

hogy 1.2 millió forint havi önkormányzati támogatás kell a cégnek a működésen felül, hogy 

megtudjon maradni a Pro Szentendre Kft, tehát évi 15 millió forint támogatással marad 

„életben” ez a cég, úgy hogy csak a gát felújítása a feladatuk. Látszik, hogy megpróbálnak 

más feladatokat ellátni, esetleg külsős cégeknek végeznének ingatlanhasznosítással 

kapcsolatban szolgáltatásokat, esetleg a „Fehérházat” üzemeltetnék. Véleménye szerint 

ezekért a célokért kár lenne egy céget életben tartani,  megfontolandónak tartja azt, hogy a gát 

projektet ezzel a céggel fejeztesse be az Önkormányzat, vagy külsős megbízás útján 

bonyolítsa el. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Az elhangzottakkal kapcsolatos válaszadásra megadja a szót 

Szabó Zsófiának, a Pro Szentendre Kft. ügyvezető igazgatójának. 

 

Szabó Zsófia ügyvezető igazgató: Felhívja a figyelmet, hogy lehet, hogy az üzleti tervük nem 

teljes, de tartalmaz négy táblázatot, amiben pontos számok szerepelnek. Elismeri, hogy nem 

teljes az anyag, de igyekeztek a legsarkalatosabb részét kiemelni, a pénzügyi tervet. Miután az 

eddigi években is két fordulóban került sor az üzleti terv megtárgyalására, ezért a második 

fordulóra mindenképpen kiegészítik az anyagot az elvárt, megfelelő módon. Kun Csaba 

képviselő által feltett kérdésre válaszolva elmondja, hogy a „sikeresen lezárul” jelző mögött 

pénzügyi terv szempontot értette, ami azt jelenti, hogy abban az esetben, ha 

szerződésmódosításra kerül sor pl. a városrehabilitációs projekt kapcsán, tehát kitolódik a 
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befejezés pár hónappal, az a Pro Szentendre Kft. szempontjából plusz bevételt nem jelent. 

Véleménye szerint az üzleti tervben jól látszik, hogy a jövő évben egyetlen bevétele van a 

Kft-nek, az pedig a gát építése. Továbbá elmondja a hitel visszafizetésével kapcsolatban, hogy 

az üzleti tervben az is látszik, hogy nem tudja a kft. a működési költségeit fedezni az 

elkövetkezendő évben. Havi 1.200.000,- forintra lenne szüksége a Kft-nek ahhoz, hogy 

működni tudjon úgy is, hogy az üzleti tervben látszik, hogy nem a jelenlegi apparátussal, 

hanem kevesebb alkalmazottal dolgoznának, ezenkívül minden költséget próbáltak 

csökkenteni, de még így is látszik, hogy nem fogja tudni a gát projektből kitermelni a Kft. a 

költségeit. Ezért készítették a kétoldalas dokumentumot, ahol felvetették, az esetleges nyitási 

lehetőségeiket. Végül elmondja, hogy a következő fordulóra kiegészíti az üzleti tervet az 

elvárt, megfelelő módon, amit a Felügyelő Bizottsággal megtárgyal.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót, Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési és 

Közlekedési  tanácsnoknak.  

 

Hidegkuti Gergely tanácsnok: Pontosít az üzleti tervvel kapcsolatban, a félreértések 

elkerülése végett. Ha a Szabó Zsófia ügyvezető asszony által említett kétoldalas dokumentum 

a lehetséges kitörési pontok iránya, akkor ez ellentétes azzal az állításával, amely szerint ez 

egy kész üzleti terv. Véleménye szerint egy excel táblázat nem üzleti terv, ha viszont a 

dokumentum az üzleti terv, és az excel táblázat a melléklete, akkor erre hivatkozni kellett 

volna. Bízik abban, hogy ez januárra rendeződni fog.  

 

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

Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba VKIB elnök: A VI-os határozati javaslatnál a SZEI kármentesítésével 

kapcsolatban elmondja, hogy a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi 

Bizottság javaslata az, hogy a monitoring tervre adott ajánlatok közül a legalacsonyabb 

összegű árat adó GOLDER Zrt. 2.467.200,- forint értékű ajánlatát fogadja el a Képviselő-

testület. Véleménye szerint az Önkormányzat kössön szerződést a monitoring tervre és ne 

pedig a Pro Szentendre Kft. Itt egy hosszú távú fenntartásról van szó, mert a Pro Szentendre 

Kft. működése az elhangzottak alapján bizonytalan.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri, hogy a VI-os határozati javaslat „A” változatát ennek 

megfelelően dolgozza át a hivatal. Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Vizsgálatot szeretne arra vonatkozóan, hogy érdemes-e tovább 

működtetni a Pro Szentendre Kft-t a meglévő beruházások lezárása után, csak a gát projektre 

vonatkozóan. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Köszöni a Pro Szentendre Kft. képviselőinek az ülésen való  

részvételét.   

Az Aquapalace Kft-vel kapcsolatban ismerteti, hogy csak az eredménnyel kapcsolatban kapott 

tájékoztatást, tekintettel arra, hogy a koncessziós szerződést 2011. december 1-én meg kell 

kötni. Kereste a Bankot ezzel kapcsolatban, és még az Önkormányzat nem kapott engedélyt a 

koncessziós szerződés megkötésére. Amennyiben a Bank nem járul hozzá, akkor az 

Önkormányzat ráterheli a Bankra a szerződéskötés elmaradásából eredő károkat. Abban az 

esetben, ha nem érkezik döntés november 29-ig, akkor tartanának egy rendkívüli Képviselő-

testületi ülést, ahol dönteni kellene arról, hogy hogyan tovább. 
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Megadja a szót Kun Csabának, a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi 

Bizottság elnökének. 

 

Távozik a teremből Szabó Zsófia a Pro Szentendre Kft. ügyvezetője. 
 

Kun Csaba VKIB elnök: Elmondja, hogy a Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 

ülésén az Aquapalace Kft-vel kapcsolatban is készült egy határozat, ami úgy szól, hogy az 

Aquapalace Kft. dolgozza ki az üzleti tervét 2012. évre, tekintettel arra, hogy  még nem jött 

létre a koncessziós szerződés. Előfordulhat, hogy nem jön létre a koncessziós szerződés, mert 

még jóvá kell hagynia a Banknak, alá kell írni a szerződést, és le kell tenni a 100 millió 

forintos garanciát.  Nem biztos, hogy ez a három feltétel egyezni fog. Véleménye szerint, úgy 

nem lehet a 2012. évet elkezdeni, hogy az Aquapalace Kft-nek nincs elfogadott üzleti terve. 

Amennyiben kiadásra kerül koncessziós szerződésben az ingatlan, abban az esetben ez egy 

módosított üzleti terv keretében megoldható. Mindenképpen készüljön üzleti terv, mert a 

költségvetés elfogadásakor is az Önkormányzatnak tudnia kell azt, hogy az Aquapalace Kft. 

mennyi pénzt igényel abban az esetben, ha koncesszióba lesz adva, és abban az esetben, ha 

nem.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Egyetért Kun Csaba képviselővel. A Szentendre és Térsége 

TDM Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervével kapcsolatban elmondja, hogy igen alapos és 

szép anyagot kapott az Önkormányzat. Tájékoztatta az Ügyvezető urat arról, hogy amit az 

Önkormányzat biztosítani tud, az csak a pályázati kötelezettségvállalás. Megemlíti a 

Képviselő-testület korábbi döntése alapján a Tourinform pályázatát, elmondja, hogy ez az a 

forrás, amit az Önkormányzat a TDM rendelkezésére tud bocsátani. Véleménye szerint az 

üzleti tervel kapcsolatban a TDM Kft-re is ugyan az a séma szerinti átdolgozás vonatkozik, 

mint a többi cég esetében.  

Megadja a szót, Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési és Közlekedési tanácsnoknak.  

 

Hidegkuti Gergely tanácsnok: Amennyiben ez a Képviselő-testület szándéka, akkor a 

számszaki adatokat is kéri átdolgozni, hogy ne csak formailag legyenek szépek az üzleti 

tervek, hanem használhatóak is legyenek.  

 

 

Megérkezik a terembe Dombay Zsolt, a Szentendrei Sportcélú Üzemeltető és 

Ingatlanfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője. 
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: A Sportcélú Üzemeltető és Ingatlanfejlesztő Nonprofit Kft. 

üzleti tervével kapcsolatban elmondja, hogy ez egy jól elkészített anyag, mind a telephelyek 

vonatkozásában,  mind a működés módjában, látszik a befektetett munka.  Az anyaggal 

kapcsolatban észrevételezi, hogy az a javaslat, hogy az egyéb sportcélú hasznosítási 

ingatlanoknak a bérleti díja is kerüljön át a Sportcélú Kft-hez. A Csónakház és a Teátrum 

üzemeltetésének átadásáról már korábban is volt szó, melyről úgy gondolja, hogy indokolt, és 

a cég működéséhez is szükséges. A Postás-strandot viszont megfontolandónak tartja, miután 

az a Városnál jelentkező bevétel. Kérdezi, Puhl Márta közgazdasági irodavezetőtől, hogy a 

működtetéshez melyik az a forrás, ami ténylegesen szükséges? 

 

Puhl Márta irodavezető: Úgy számolta, hogy a bér és bérjellegű kiadásokhoz a gazdasági 

társaságnak éves szinten 1.200.000,- forintra van szüksége. Nem számolt a könyvelési és a 

könyvvizsgálói díjjal, amely szintén növeli ezt az összeget. Viszont a Csónakházból eredő 
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bérleti díj 1.400.000,- forint. Így egyensúlyban lenne a minimális működtetés feltétele. 

Véleménye szerint a Képviselő-testületnek kell eldönteni, hogy a Postás-strandon található 

sporttelep bérleti díját átengedi, vagy nem.   

 

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

Bizottság elnökének. 

 

Magyar Judit PEB elnök: Véleménye szerint is ez az anyag, és a Szentendre és Térsége 

TDM Nonprofit Kft. anyaga az, ami formailag megfelel egy üzleti tervnek. Elmondja, hogy a 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság úgy döntött, hogy csak abban az esetben vizsgálják meg a 

Sportcélú Kft. további fenntartását, mert abban az esetben látható a cég létjogosultsága, ha tud 

valamilyen irányba nyitni. Amennyiben ténylegesen csak annyi pénz termelődik ki a jelenleg 

meglévő egységekből, amennyi a cég életben maradásához szükséges, akkor nem biztos, hogy 

ebben a formában kell tovább működtetni, de amennyiben vannak új források, úgy 

mindenképpen támogatják a cég megmaradását.   

 

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

és Civil Bizottság elnökének.  

 

Pintér Ádám ESZCB elnök: Támogatják az a javaslatot, hogy a Kft. pénzügyi helyzetét 

rendezzék úgy, hogy átkerüljenek hozzá az ingatlanok. Viszont, ha a Postás-strand 

működtetése átkerülne a Szentendrei Sportcélú Üzemeltető és Ingatlanfejlesztő Nonprofit Kft-

hez, abban az esetben visszavehetné a hiteltörlesztést is, így egyben lehetne kezelni a 

sportpénzeket. 

 

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

Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba VKIB elnök: Véleménye szerint ez az üzleti terv, amely formailag és tartalmilag 

is a legjobb, akár sémaként is megfelel. Az éves kumulált bevételek-kiadások egyenlegében, 

egy likviditási gond jelentkezik az év nagy részében, melyet vagy folyószámlahitellel lehet 

kezelni, vagy azzal, hogy az Önkormányzat átadja az előbb említett ingatlanokat, amelyből 

folyamatos bevétele származik a cégnek. Az utóbbi megoldást tartja jónak vagyis, hogy 

mindhárom ingatlant kapja meg a Sportcélú Kft. Ezzel a sportkoncepcióban és a 

sportrendeletben megfogalmazott elvek is érvényesülnének, hiszen a sportcélú bevételek, 

sportcélú kiadásokra fordítódnának, innentől kezdve az Ügyvezető ügyességén és vezetői 

kézségén múlik, hogy hogyan hasznosítja az ingatlanokat. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:Felkéri dr. Kirchhof Attila aljegyző urat, hogy az előbbiekben 

elhangzott javaslatok alapján módosítsa a határozati javaslatokat.  

Megadja a szót Dombay Zsoltnak, a Szentendrei Sportcélú Üzemeltető és Ingatlanfejlesztő 

Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának. 

 

Dombay Zsolt ügyvezető: Elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság megvitatta és egyetértett az 

üzleti tervvel, melyet a Képviselő-testültnek elfogadásra javasolnak. Továbbá Sólyom András 

a FB elnökének külön kérésére felolvas az FB jegyzőkönyvéből egy mondatot, amely az 

üzleti terv 7. oldalán a műfüves pályával kapcsolatos megállapításokra vonatkozik. „Az FB 

álláspontja szerint nyomatékot adna a feljelentésnek, ha azt nem magánszemély, nem a Kft. 

Ügyvezetője, ha nem az Önkormányzat, mint tulajdonos tenné meg. Kéri a Képviselő-
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testületet, hogy hozzon határozatot a feljelentés megtételének tárgyában, és tegye meg a 

feljelentést.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ez mindenképpen az Ügyvezető felelőssége. Javasolja, hogy 

a Jogi és Ügyrendi Bizottság vizsgálja meg, és amennyiben a jogászok is azt javasolják, tegye 

meg a feljelentést.  

Megadja a szót Hidegkuti Gergely Városüzemeltetési és Közlekedési tanácsnoknak.  

 

Hidegkuti Gergely tanácsnok: Kiegészítésként elmondja, hogy amennyiben a Hivatal 

jogászai ezt javasolják, tegye meg a feljelentést.  

 

Mikrofonon kívüli javaslat, hogy a Jogi Bizottság egyetértésével.  

 

Távozik a teremből Dombay Zsolt, a Szentendrei Sportcélú Üzemelttő és Ingatlanfejlesztő 

Nonprofit Kft. ügyvezetője. 
 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Kirchhof Attila aljegyzőnek, hogy olvassa 

fel a határozati javaslatokat, és módosításaikat.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző:  …felkéri az Aquapalace Kft. Ügyvezetőjét, hogy az üzleti terv 

készítésére kiadandó séma alapján a 2012. évi üzleti tervét készítse el, amelyben vegye 

figyelembe, hogy a 2012. évi tervében csak a kötelezően ellátandó feladatok finanszírozását, 

illetőleg az esetlegesen korábbi pályázatok során vállalt kötelezettségeit építheti be, továbbá 

készítsen alternatív üzleti tervet 2012. évre arra az esetre, ha a V8 Uszoda és 

Szabadidőközpont koncesszióba adása megtörténik, illetve ennek meghiúsulása esetére.  

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 3382   Száma: 11.11.15/7/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 14:23  

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: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 

elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

481/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete felkéri az Aquapalace Kft. Ügyvezetőjét, hogy az üzleti 

terv készítésére kiadandó séma alapján a 2012. évi üzleti tervét készítse el, amelyben vegye 

figyelembe, hogy a 2012. évi tervében csak a kötelezően ellátandó feladatok finanszírozását, 

illetőleg az esetlegesen korábbi pályázatok során vállalt kötelezettségeit építheti be, továbbá 

készítsen alternatív üzleti tervet 2012. évre arra az esetre, ha a V8 Uszoda és 

Szabadidőközpont koncesszióba adása megtörténik, illetve ennek meghiúsulása esetére. 

 

 

Felelős: Aquapalace Kft. ügyvezetője 

Határidő: azonnal 

 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző:  

- felkéri a Pro Szentendre Kft. Ügyvezetőjét, hogy az üzleti terv készítésére kiadandó 

séma alapján a 2012. évi üzleti tervét készítse el, mely során vegye figyelembe, hogy a 

2012. évi tervében csak a kötelezően ellátandó feladatok finanszírozását, illetőleg az 

esetlegesen korábbi pályázatok során vállalt kötelezettségeit építheti be.  

- felkéri az Ügyvezetőt, hogy vizsgálja meg a Pro Szentendre Kft. további működésének 

előnyeit és hátrányait, és javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.  

 

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

 

#: 3383   Száma: 11.11.15/7/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 14:25  

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: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 

elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

482/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
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- felkéri a Pro Szentendre Kft. Ügyvezetőjét, hogy az üzleti terv készítésére kiadandó 

séma alapján a 2012. évi üzleti tervét készítse el, mely során vegye figyelembe, hogy a 

2012. évi tervében csak a kötelezően ellátandó feladatok finanszírozását, illetőleg az 

esetlegesen korábbi pályázatok során vállalt kötelezettségeit építheti be.  

- felkéri az Ügyvezetőt, hogy vizsgálja meg a Pro Szentendre Kft. további működésének 

előnyeit és hátrányait, és javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.  

 

 

Felelős: a Pro Szentendre Kft. Ügyvezetője 

Határidő: azonnal 

 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző:  

- felkéri a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, hogy az üzleti 

terv készítésére kiadandó séma alapján a 2012. évi üzleti tervét dolgozza át, mely 

során vegye figyelembe, hogy a 2012. évi tervében csak a kötelezően ellátandó 

feladatok finanszírozását, illetőleg a kötelezettségekkel terhelt feladatok 

finanszírozását tervezheti be. 

- A 2012-re vonatkozó üzleti terv átdolgozása során vizsgálja meg azt, hogy a Kft. 

működése 2012. évben hogyan valósítható meg a MűvészetMalom üzemeltetése a 

Kulturális Központ keretén belül történő működésével, illetőleg abban az esetben, ha a 

MűvészetMalom vagyonkezelésbe adása megtörténik más szervezet részére. 

 

 

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

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3384   Száma: 11.11.15/7/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 14:27  

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 - 
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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: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 

elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

483/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

 

- felkéri a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, hogy az üzleti 

terv készítésére kiadandó séma alapján a 2012. évi üzleti tervét dolgozza át, mely 

során vegye figyelembe, hogy a 2012. évi tervében csak a kötelezően ellátandó 

feladatok finanszírozását, illetőleg a kötelezettségekkel terhelt feladatok 

finanszírozását tervezheti be. 

- A 2012-re vonatkozó üzleti terv átdolgozása során vizsgálja meg azt, hogy a Kft. 

működése 2012. évben hogyan valósítható meg a MűvészetMalom üzemeltetése a 

Kulturális Központ keretén belül történő működésével, illetőleg abban az esetben, ha a 

MűvészetMalom vagyonkezelésbe adása megtörténik más szervezet részére. 

 

Felelős: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Határidő: azonnal 

 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, hogy az üzleti terv 

készítésére kiadandó séma alapján a 2012. évi üzleti tervét módosítsa, mely során vegye 

figyelembe, hogy a 2012. évi tervébe a korábbi pályázatokból adódó feladatok végrehajtása 

kerülhet be, és az üzleti terv átdolgozásakor vegye figyelembe a Szentendre, Fő tér 12. sz. 

alatti vendégház üzemeltetését is.  

 

 

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

 

#: 3385   Száma: 11.11.15/7/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 14:28  

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. 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: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 

elfogadja, és a következő határozatot hozza: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

484/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Szentendre és Térsége 

TDM Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, hogy az üzleti terv készítésére kiadandó séma alapján a 

2012. évi üzleti tervét módosítsa, mely során vegye figyelembe, hogy a 2012. évi tervébe a 

korábbi pályázatokból adódó feladatok végrehajtása kerülhet be, és az üzleti terv 

átdolgozásakor vegye figyelembe a Szentendre, Fő tér 12. sz. alatti vendégház üzemeltetését 

is.  

 

 

Felelős: Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Határidő: azonnal 

 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző:  

1. felkéri a Szentendrei Sportcélú Üzemeltető és Ingatlanfejlesztő Nonprofit Kft. 

Ügyvezetőjét, hogy az üzleti terv készítésére kiadandó séma alapján a 2012. évi 

üzleti tervét dolgozza át, és ennek során vegye figyelembe, hogy a 2012. évi 

tervébe csak a korábban kötelezettségekkel terhelt feladatok végrehajtása kerülhet 

be.  

2. felkéri az Ügyvezetőt, hogy a 2012. évi üzleti terv átdolgozásakor készítsen 

alternatív javaslatot arra, hogy miként alakul a Kft. működése, ha az 

önkormányzat biztosítja számára a Teátrum, Csónakház ingatlan átadását, illetve 

abban az esetben, ha az említett két ingatlanon túl a Postás strand hasznosítását is 

átadja a Kft. részér az önkormányzat. 

3. felkéri az Ügyvezetőt, hogy vizsgálja meg, hogy milyen előnyei, illetve hátrányai 

vannak a Szentendre Sportcélú Üzemeltető és Ingatlanfejlesztő Nonprofit Kft. 

további működésének. 

 

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3386   Száma: 11.11.15/7/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 14:32  

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 
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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: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 

elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

485/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. felkéri a Szentendrei Sportcélú Üzemeltető és Ingatlanfejlesztő Nonprofit Kft. 

Ügyvezetőjét, hogy az üzleti terv készítésére kiadandó séma alapján a 2012. évi 

üzleti tervét dolgozza át, és ennek során vegye figyelembe, hogy a 2012. évi 

tervébe csak a korábban kötelezettségekkel terhelt feladatok végrehajtása kerülhet 

be.  

2. felkéri az Ügyvezetőt, hogy a 2012. évi üzleti terv átdolgozásakor készítsen 

alternatív javaslatot arra, hogy miként alakul a Kft. működése, ha az 

önkormányzat biztosítja számára a Teátrum, Csónakház ingatlan átadását, illetve 

abban az esetben, ha az említett két ingatlanon túl a Postás strand hasznosítását is 

átadja a Kft. részér az önkormányzat. 

3. felkéri az Ügyvezetőt, hogy vizsgálja meg, hogy milyen előnyei, illetve hátrányai 

vannak a Szentendre Sportcélú Üzemeltető és Ingatlanfejlesztő Nonprofit Kft. 

további működésének. 

 

Felelős: a Szentendrei Sportcélú Üzemeltető és Ingatlanfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Határidő: azonnal 
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dr. Kirchhof Attila aljegyző:  

1. a  Szentendre, Kanonok u. 1. (SZEI) ingatlan kármentesítési Monitoring 

tervkészítés és lebonyolítás végrehajtásáról szóló megbízási szerződés tervezetét a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy a kármentesítés 

elvégzésére felkéri a GOLDER Zrt. ajánlata szerint 2.467.200,- Ft + áfa hatósági 

díjakkal együtt. A megbízási díj összegét az Önkormányzat 2012. évi 

költségvetéséből biztosítja.  

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést aláírja és ezzel kapcsolatos 

jognyilatkozatokat megtegye. 

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

 

#: 3387   Száma: 11.11.15/7/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 14:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 78.57 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

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: 

 

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 - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 
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Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

    

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

elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

486/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. a  Szentendre, Kanonok u. 1. (SZEI) ingatlan kármentesítési Monitoring 

tervkészítés és lebonyolítás végrehajtásáról szóló megbízási szerződés tervezetét a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy a kármentesítés 

elvégzésére felkéri a GOLDER Zrt. ajánlata szerint 2.467.200,- Ft + áfa hatósági 

díjakkal együtt. A megbízási díj összegét az Önkormányzat 2012. évi 

költségvetéséből biztosítja.  

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést aláírja és ezzel kapcsolatos 

jognyilatkozatokat megtegye. 

 

 

Felelős: Polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés kiegészítésben szereplő 

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. folyószámlahitellel kapcsolatos határozati 

javaslatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3388   Száma: 11.11.15/7/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 14:35  

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 
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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 - 

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. Pázmány Annamária Távol - 

 

     

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

elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

487/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. hozzájárul, hogy a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. a Raiffeisen Banknál 

5.000.000,- forint folyószámlahitelt vegyen igénybe, egyben felkéri a Kft. ügyvezetőjét, 

hogy kezdje meg a tárgyalást a bankkal; 

2. amennyiben a bank a hitelnyújtáshoz az önkormányzat kezességvállalását kéri úgy az 

önkormányzat által folyósított támogatás terhére vállalja azt.  

 

Felelős: Polgármester, Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Határidő: azonnal 

 

 

Ebédszünet 14.35 órától.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 89 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 15.52 órakor a Képviselő-testület ülését megnyitja, jelenlévő 

képviselők száma 10 fő, a Képviselő-testület határozatképes. Távol vannak Kiss Károly, Kun 

Csaba, Magyar Judit dr. Pázmány Annamária képviselők és dr. Török Balázs alpolgármester.  

 

 

8. Előterjesztés a 373/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozattal elfogadott közművelődési 

megállapodás módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy a Kulturális Kft. ügyvezetője korábban kérte, 

hogy a megállapodásban hajtsanak végre egyes pontosításokat. Kérdés, észrevétel nem lévén, 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatok elfogadását. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3389   Száma: 11.11.15/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 15:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   33.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

Kun Csaba VKIB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

489/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a 373/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozatát hatályon kívül helyezi. 

2. elfogadja a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.-vel kötendő közművelődési 

megállapodás szövegét a határozat mellékletét képező tartalommal; 

3. felkéri a Polgármestert a megállapodás megkötésére. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2011. november 20. 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

490/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. hozzájárulását adja ahhoz, hogy a  Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. a 

Raiffeisen Bank Zrt. a határozat 1. sz. mellékletlét képező szerződésben foglaltak 

szerint bankszámlahitel-szerződést kössön. 

2. nyilatkozik, hogy az 1 .pontban meghatározott szerződés megkötéséhez szükséges 

készfizető kezesi szerződést a határozat 2. sz. mellékletében foglalt tartalommal 

aláírja. 

3. felkéri a Polgármestert a készfizető kezesi szerződés aláírására. 

4. felhatalmazza a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a 

bankszámlahitel-szerződés készfizető kezesi szerződés aláírását követően történő 

aláírására. 

 

Felelős: 1-3. pontban foglaltakért: Polgármester 

4. pontban foglaltakért: a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetője 

 

Határidő: 2011. november 20. 

 

 

A határozatok mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester megérkezik az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 11 

fő.  
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9. Előterjesztés a Fő tér 12. szám alatti ingatlannak a Szentendre és Térsége TDM 

Nonprofit Kft. üzemeltetésbe adásáról  

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megítélése szerint az ingatlan jó kezekbe kerül, hiszen 

turisztikai szempontból is nagyon fontos lenne ez a vendégház. A berendezéssel kapcsolatban 

elmondja, hogy egy vállalkozó felajánlotta, hogy Angliából elhozza a testvérvárosok által 

biztosított bútorokat. Németországból érkezett még felajánlás képekre és használati tárgyakra 

vonatkozóan, de sajnos a többi testvérváros vagy elzárkózott a kérdéstől, vagy nem is válaszol 

a megkeresésre. Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3390   Száma: 11.11.15/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 15:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 81.82 59.99 

Nem 1 9.09 6.67 

Tartózkodik 1 9.09 6.67 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok 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 Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

Kun Csaba VKIB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

491/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. elfogadja a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft-vel kötendő üzemeltetési 

megállapodást a Fő tér 12. szám alatti ingatlanra vonatkozóan a határozat melléklete 

szerinti tartalommal; 

2. felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

 

 

Kun Csaba és Magyar Judit képviselők megérkeznek az ülésterembe, jelenlévő képviselők 

száma 13 fő.  

 

 

10.  Előterjesztés likvid hitel felvételéről  

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a bankok pénzügyi 

szakértőivel folytatott tárgyalásokon azt a javaslatot kapta, hogy ne egyben írják ki a 

közbeszerzést, hanem bontsák meg. Felmerült az is, hogy vizsgálja meg a Hivatal, hogy 

milyen jelzálog lehetőségek vannak e tekintetben. A Költségvetési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság szövegszerű javaslata: „közbeszerzési eljárást indít 350 millió Ft összegű hitel 

felvételére, amelyből 150 millió forint az áfa megelőlegezésére fordítanának, vagy kötvény 

kibocsátására, a beszerzéssel az Önkormányzat 2011. évi éves összesített közbeszerzési tervét 

módosítja.” 

Mikrofonon kívül kérdezi a Közgazdasági Iroda Vezetőjétől, hogy így rendben van-e a 

határozati javaslat, aki igennel válaszol.  

Elmondja azt is, hogy a korábban – a kötvénykibocsátásra – hozott határozat hatályon kívül 

helyezésre kerül és értelemszerűen ez a bizottsági határozatból is törlésre kerül. Visszajelzést 

várnak a Raiffeisen Banktól– 2-3 hónapja, ezért megkezdték a tárgyalásokat más bankokkal is 

– OTP, Széchenyi Bank, Gránit Bank – de miután meghívásos lenne az eljárás, további 

javaslatokat is vár.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a bizottsági ülésen kiderült számára, hogy nem újabb 

kötvénykibocsátásról van szó, ugyanakkor az új Ötv. elég szigorúan rendezi majd az 

önkormányzatok hitelfelvételét és kötvénykibocsátását. Véleménye szerint előzetes 

vizsgálatot kellene kérni a Kormányhivataltól, hogy az új Ötv. hatályba lépése után mennyi 

hitel felvételére adnának lehetőséget az Önkormányzatnak. Ez azért lenne fontos, mert ha az 

új Ötv. hatályba lépése előtt nem sikerül hitelt felvenni, akkor tudni kellene a kondíciókat, a 

költségvetés elfogadása előtt. Ez azért is lényeges, mert – mint az a bizottsági ülésen is 

elhangzott – a GESZ-nek is jelentős adósságállománya van, és nem lenne szerencsés, ha a 

közétkeztetés is olyan nehézségek elé nézne, mint például a szemétszállítás, hiszen a 

közfeladatok ellátásához biztosítani kell a forrást. Elmondja, hogy a 350 MFt-os összeget 
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megszavazzák, de tisztában vannak azzal is, hogy ez nem a végső megoldás, mert ezzel az 

összeggel csak a következő év első harmadáig lesz finanszírozható a város. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az új Ötv. tervezetben – amelyet már olvasott – az szerepel, 

hogy a reorganizációs hitelre és az uniós forrásokra nem vonatkozik a hitelkorlát. Elmondja, 

hogy a Kormányhivatalt feleslegesen keresnék meg, mert ezzel a kérdéssel nem tudnak 

foglalkozni, mivel erre semmilyen apparátusuk nincs.  

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot – a bizottsági 

javaslat befogadásával.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3391   Száma: 11.11.15/2/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 16:01  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 73.34 

Nem 2 15.38 13.33 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

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

492/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 456/2011. (X.27.) Kt. számú 

határozatának 7. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

 

7. közbeszerzési eljárást indít 350 millió forint összegű hitel felvételére,amelyből 150 

millió forintot  az áfa megelőlegezésére fordítanának, a beszerzéssel az Önkormányzat 2011. 

évi éves összesített közbeszerzési tervét módosítja. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

11. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló értékesítésre 

kijelölt ingatlanok pályázati bírálatáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felkéri Aljegyző Urat, hogy adjon tájékoztatást a pályázat 

eredményéről.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: ismerteti, hogy a 4424 hrsz-ú, természetben a Barackos u. 1. 

szám alatti ingatlanra érkezett 1 db ajánlat.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság ülésén felmerült, 

hogy a pályázó esetleg kisméretű téglával szeretné a vételár egy részét kifizetni. Kérdése, 

hogy ez igaz-e?  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: tájékoztat, hogy a bizottsági ülésen valóban felmerült ez a 

lehetőség, de feléjük nem érkezett ilyen jellegű megkeresés, ezért véleménye szerint 

készpénzben történik a megfizetés.  

 

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

határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3392   Száma: 11.11.15/3/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 16:03  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 
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Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós 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 

493/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 4424 hrsz-ú, természetben a 

Barackos u. 1. alatt nyilvántartott – telekalakítás után kialakítandó ~302m2 telek 

értékesítésének pályázati eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

- a Munkacsoport (Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, a 

Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke, vagy az elnök által kijelölt 

bármely bizottsági tag, a Vagyongazdálkodási csoport munkatársa) által készített 

összegzését elfogadja, 

- a pályázat nyertesének a Vadász Györgyöt hirdeti ki 

- a 4424 hrsz-ú ingatlant Vadász Györgynek értékesíti  18.800 Ft/m2 (~5.677.600 Ft) 

összegért. 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a szerződést a 

pályázat nyertesével, Vadász Györggyel megkösse. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. január 30. 
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12. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 4566/2 hrsz-ú 

ingatlan értékesítéséről  

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előterjesztéssel kapcsolatban a Jogi és Ügyrendi Bizottság 

új határozat elfogadását javasolja, melyben az önkormányzat kinyilvánítja azon szándékát, 

hogy a 4566/2 hrsz-ú területet akkor kívánja értékesíteni, ha a vevőjelölt megköti az 

előszerződést a 02/10 hrsz-ú ingatlanra. Nem támogatja ezt a módosító javaslatot, ezért kéri 

szavazzanak elfogadásáról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3393   Száma: 11.11.15/4/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 16:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

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: 

 

dr. Filó András Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Tart. - 

Kun Csaba VKIB elnök Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

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

és Ügyrendi Bizottság által javasolt módosítást.  

Szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslatot.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 3394   Száma: 11.11.15/4/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 16:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 80.00 

Nem 1 7.69 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János 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 - 

dr. Filó András Nem - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

494/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

7. úgy dönt, hogy Szentendre Város tulajdonában álló 4566/2 hrsz-ú, „kivett közterület” 

ingatlannyilvántartási megjelölésű, természetben a Dunakanyar sétányon található, 

forgalomképtelen ingatlan 4581 hrsz-ú ingatlantól a 4760 hrsz-ú ingatlanig tartó 

területrészét pályázaton értékesíti;  
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8. megállapítja, hogy az értékesítéssel érintett, 4566/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdon az 

ingatlanvagyon-kataszter szerint forgalomképtelen besorolású; 

9. úgy dönt, hogy a 4566/2 hrsz-ú ingatlan 1. pontban meghatározott területrészének az 

értékesítés lefolytatása érdekében a törzsvagyonból történő kivonásához és 

forgalomképes vagyonkörbe való átvezetéséhez hozzájárul; 

10. felkéri a Polgármestert, hogy földhivatali eljárás során a közterület megnevezést 

beépítetlen területté minősítse át; 

11. felkéri a Polgármestert, hogy pályázaton írja ki értékesítésre a 4566/2 hrsz-ú ingatlan 

1. pontban meghatározott területét és a pályázati eljárás eredményét terjessze a 

Képviselő-testület elé. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. február 29. 

 

 

13. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési 

koncepciójáról és tájékoztató a 2011. I – IX. havi költségvetési gazdálkodásról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a költségvetés koncepciójának elkészítésekor 

sokkal nehezebb helyzetben voltak, mint az ez előtti években, mert most több olyan tényező 

van, amely nehezíti a helyzetet. Ezek a nemzetközi gazdasági helyzet, a hazai gazdasági 

környezet, az Ötv. változásával kapcsolatos bizonytalanságok. Beszámol a különböző 

fórumokon tartott előadásokról, amelyek  közül jó néhánynak előadója is volt. Ismertetést ad 

azokról az intézményekről, amelyeket biztosan az állam kezében összpontosítanak, azokról 

amelyek csak átmenetileg kerülnek a kormányhivatalokhoz, mert a további sorsuk, hogy vagy 

a minisztériumok alá kerülnek, vagy az önkormányzatokhoz. Ezzel kapcsolatban még viták 

folynak. Az elkövetkező év a szabályozások szempontjából egy átmeneti időszak lesz, mert a 

régi rendszer – normatív elosztás – fennmarad, viszont már készülni kell 2013. január 1-i 

átállásra. A forráselvonásokkal kapcsolatban elmondja, hogy ez a személyi jövedelemadók 

jelentős részét érinti, valamint a gépjárműadó, az iparűzési adó egy részét. Lesz 

visszaszerződési lehetőség, de annak mikéntje még nem ismeretes.  

Az már ismert, hogy feladatfinanszírozás lesz, viszont kétséget ad az, hogy megmarad az 

önkormányzatok bevételi érdekeltsége. 

A hatósági feladatok döntő része átkerül a kormányhivatalokhoz. Az már ismert, hogy új adók 

kivetésére lehetőség lesz – ez a településadó lesz – itt viszont kérdéses, hogy a lakosságnak 

mekkora a teherbíró képessége. A kistérségi társulások fennmaradásáról vagy 

megszüntetéséről még nem lehet tudni semmit, de valószínű, hogy a jelenlegi kistérségi 

feladatok visszakerülnek a településekhez  (pl. Gondozási Központ).  

A következő év legfontosabb feladata, hogy felkészüljön az önkormányzat a 

feladatfinanszírozásra.  A 2012-es – átmeneti évre – a költségvetési koncepció prioritásainak 

fő pontjait olvassa fel az előterjesztésből.  

Megadja a szót a bizottsági elnököknek.  

 

Pintér Ádám képviselő, Egészségügyi, Szociális és Civil Bizottság elnöke: fontosnak tartja, 

hogy a reorganizációs tervben szereplő költségcsökkentést célzó intézkedéseket a személyi 

juttatások esetében például nyugdíjazásokkal, teljesítmény figyelembe vételével próbálják 

megoldani. A bizottság kéri, hogy a nem kötelező támogatások körében lévő 75 %-os 

költségcsökkentés esetében is vegyék figyelembe, hogy például ez a sporttámogatások 
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esetében nagyon sok gyereket érintene. Javasolják továbbá, hogy a méhnyakrák elleni oltások 

költségét valamilyen módon tervezzék be a költségvetésbe.  

Képviselőként megjegyzi még, hogy a városnak fel kell készülni a csatornázással 

kapcsolatban a telkenkénti 240 eFt-os önrész befizetésére is.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a koncepcióban szerepel a csatornázás a 

megkezdett beruházások között. A költségcsökkentő tényezők végrehajtásával kapcsolatban 

elmondja, hogy alapos megfontolásra, részletes elemzésekre van szükség, amelyhez kéri 

nemcsak saját frakciójának, hanem az ellenzéki képviselőknek a segítségét, támogatását, 

valamint javaslataikat. Összefogásra van szükség, mert nem csak egy bizottság van, aki 

egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek anyagi támogatásáról dönt, tehát minden 

egyes tételt egyenként, alapos elemzés után elbírálva kell számba venni.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: nagy a törvényi bizonytalanság és emiatt nem lehet költségvetési 

koncepciót tervezni, nem lehet felelősen dönteni. Egyetért Polgármester úr által 

elmondottakkal az új szemlélettel és összefogással kapcsolatban, de ehhez szerinte a 

gondolkodásmódban néhány beidegződéstől meg kellene válni. Elmondja, hogy mint a TESZ 

Egyesület képviselői, nem tartják magukat ellenzéki képviselőknek. Nem ellenzékben és 

kormánypártban gondolkodnak, hanem az általuk képviselt program szerint, a város ügyeit 

szeretnék segíteni. Felhívja a figyelmet a szavazásokra, amelyekkel segítik a döntések pozitív 

megítélését. Említést tesz arról, hogy Egyesületükben is sokféle szemléletű tag van, akik 

mindannyian egy közös célért dolgoznak – Szentendréért. Véleménye szerint az új 

gondolkodásmódban a kiindulópont az legyen, hogy nem kormánypárt és ellenzék van, hanem 

különböző vélemények vannak, és ezeket kell egy közös álláspontra hozni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy amikor városházi pártról és 

ellenzékről beszélnek, nem a támadás vezérel senkit, hanem a klasszikus politológiai 

fogalmakról van szó.  

 

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

nem támogatja a határozati javaslatokban foglaltakat.   

Képviselőként szintén a bizonytalanságra hívja fel a figyelmet, ami miatt tartózkodását jelzi a 

koncepció elfogadásáról. Elismerését fejezi ki a Hivatalnak, hogy egy ilyen költségvetési 

koncepciót el tudott készíteni, hogy elindulhassanak valamilyen irányba.  

A másik dolog, ami miatt nem tudja megszavazni a koncepciót, az a holding kérdése. 

Kifogásolja, hogy az anyag egyértelműen a holdingot preferálja, és nem lát más megoldási 

lehetőségre javaslatot. Néhány napirenddel később kerül megtárgyalásra a vagyonkoncepció, 

amellyel kapcsolatban elmondja, nagyon szeretné, ha az megvalósulna, hiszen csak akkor van 

értelme koncepciókat alkotni, ha ténylegesen meg tudják azokat valósítani. Üdvözli 

Polgármester úr által mondott közös gondolkodásra tett javaslatát. Szerette volna látni, ha a 

milliárdos hiány megoldása körvonalazódik, bár tudatában van annak, hogy ez nem mindig a 

városvezetésen múlik, de szerinte ez az elmúlt időszakban halmozódott fel. Sajnálja, hogy a 

kötvényre vonatkozóan tett javaslatok – miszerint az jövedelemtermelő beruházásokra 

fordítsák – meghallgatásra találtak, csak megvalósításra nem, és most azt látják, hogy a bank 

ellenáll, hogy bármi másra kiengedje a pénzt. Véleménye szerint ebben a bizonytalan 

helyzetben ilyen koncepciót nem lehet elfogadni, annál is inkább, mert az új Ötv-t még el sem 

fogadták, tehát irreális az, hogy annak elfogadási határideje november hónap. Kaphattak 

volna az önkormányzatok haladékot.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztat, hogy érdemi haladék csak a választás évében van. 

Elmondja, hogy csak az ismert adatokból tudnak kiindulni, ez alapján készítették az 

előterjesztést. Bízik abban, hogy amennyiben Képviselő Asszony a prioritásokkal egyetért, 

akkor támogatni fogja a koncepciót. Tájékoztatást ad arról, hogy a holdingon kívül más 

megoldásban is gondolkodnak, amellyel kapcsolatban a Hivatal keretén belül a 

könyvvizsgálókkal már több egyeztetést folytattak. Azt is elmondja, hogy az önkormányzati 

konferenciákon hallott más irányt is, mint a holding, ez pedig a nyíregyházi modell. Itt egy 

nagyon erős referatúra rendszert építettek ki Hivatalon belül, és nagyon szigorú, rendszeres 

beszámoltatása van a vezetőknek, ez viszont azzal jár, hogy a Hivatalban egy ellenőrző 

apparátust fel kell állítani. Címzetes Főjegyző Asszony már megkereste Nyíregyháza 

Jegyzőjét, akitől tájékozódik, hogy hogyan és miként működik ez.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: kéri, gondoljanak az egészségüggyel kapcsolatos 

problémák megoldására is. Felhívja a figyelmet a háziorvosi rendelő rossz állapotára, hogy 

bármelyik pillanatban váratlan kiadással kell számolni. Javasolja, hogy erre tervezzenek be 

költséget. A SZEI új épületével kapcsolatban beszámol arról, hogy számításaik alapján a 

létesítmény sokkal költséghatékonyabban működik, ami azt jelenti, hogy eltartja önmagát, 

nem szorul önkormányzati támogatásra.  

Kéri, hogy azt az összeget, amelyet eddig a működésből megspóroltak – ez 2009. óta görgetve 

összesen 33.750 eFt-ot – ebből még hátravan 4.900 eFt, amelyre még szükség van a 

Tüdőgondozó, Szájsebészet és más egységek költöztetésére biztosítsa az Önkormányzat. Erre 

azért van szükség, mert az OEP-től a működésre kapott támogatásból nem lehet ilyen jellegű 

tevékenységet finanszírozni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért az elhangzottakkal, de az Önkormányzat minden 

intézményétől nagyon pontos költségelszámolást kér, valamint legyenek figyelemmel a 

megtakarításokra.  

 

Fekete János képviselő: nagyon fontos dolog az együttgondolkodás, de sokkal hatékonyabb 

lenne a munka, ha a döntés előkészítésekbe mélyebben bevonnák azokat a képviselőket, akik 

az asztal másik oldalán ülnek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy az előkészítésnek különböző fokozatai 

vannak, amely során a kezdeti stádiumban nem tartja célszerűnek azt, hogy többeket 

bevonjanak, hiszen vannak olyan esetek, amelyekből a későbbiek során nem lesz semmi. A 

másik probléma, hogy a jogszabályok gyors változásai miatt is többször megtörtént már, hogy 

leegyeztetett dolog hiúsult meg az időközben megváltozott jogszabály miatt. A költségvetési 

koncepcióval kapcsolatban elmondja, hogy az most van abban a stádiumban, hogy az eddig 

ismert adatok alapján elkészült, de minden képviselőtől várja a javaslatokat és észrevételeket.  

 

Kun Csaba képviselő: az I-IX. havi költségvetési gazdálkodás beszámolójával kapcsolatban 

megnyugtatónak tartja, hogy a költségvetés egyensúlyban van, ezért képviselőtársai nevében 

is megköszöni Puhl Márta közgazdasági irodavezető asszonynak a munkáját. A működést 

biztosítottnak látja, de problémát lát a fejlesztésekben, bár ha meg lenne a 2,5 mrd forintos 

óvadéki betét, akkor azzal sem lenne probléma. Bízik abban, hogy Polgármester úr a BDO-val 

és a bankkal történő tárgyalások folyamán megtalálja a megoldást és legközelebb már erről 

szavazhatnak. A koncepcióval kapcsolatban megjegyzi, hogy a felhalmozási kiadások 

tervezésében a felsorolt programokra történő költség úgy van meghatározva, hogy kizárólag 

többletbevételek terhére történhetnek. Itt a Concerto programmal kapcsolatban elmondja, 

hogy kimaradt ebből, hogy van egy energetikai program is, amely a fűtőműben fog 
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megvalósulni, és amely egy előfinanszírozott projekt. Ezt nem lehet kötni többletbevételhez, 

hiszen már megérkezett a pénzt, az Önkormányzatnak kamatozik. Véleménye szerint a 

kizárólagosság mozgásképtelenséget is eredményezhet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Concerto programmal kapcsolatban elmondja, hogy az 

óvoda-programot folytatni kell, mert arra már kiírták a közbeszerzést, és már mellé van 

rendelve az önerő is. A többit – a felújításokat, alternatív erőművet – csak akkor tudják 

megvalósítani, ha sikerül hozzá hazai forrásokat szerezni. A BDO anyagából kitűnik, hogy ők 

semmilyen fejlesztésre nem látnak lehetőséget. A Concerto program egyes elemeivel – 

amelyek 100 %-ban finanszírozottak – nincs probléma, de az építkezéseket csak 50 %-ban 

finanszírozzák és nincs lehetősége az Önkormányzatnak a másik 50 %-ot biztosítani. Ilyen 

beruházásra csak abban az esetben lát lehetőséget, ha hazai forrásból tudnak hozzájárulást 

biztosítani. Az anyagból kitűnik, hogy a város a Concerto programban lát lehetőséget, 

fontosnak tartja, viszont a megvalósításhoz többletbevételekre van szükség. Röviden 

beszámol még azokról a megbeszélésekről, amelyeket ez ügyben folytatott.  

 

Kun Csaba képviselő: kiegészítésként még elmondja, hogy az energetikai beruházás – 

amelyet a VSz Zrt-vel a fűtőműben terveztek – megtérülő beruházás, hiszen energia 

megtakarítás a cél. Ennek 50 %-át vállalta az Unió, a többit pedig az energia megtakarításból 

kell kigazdálkodni. Ha ebből nem lehet kigazdálkodni, akkor nincs is értelme a 

megvalósításnak, mert akkor egy értelmetlen beruházás. Ezért gondolja, hogy erre kellenének 

a számok, hogy azok ismeretében tudják azt, hogy miről beszélnek. Pillanatnyilag csak a 

nyitott kérdések vannak, az idő pedig telik, és úgy látja, hogy „bezárják a kapukat”, így ebben 

csapdahelyzetet lát. Ha nem kezdődnek el a tervezések, számítások, akkor nem is tudják meg 

azt, hogy mit nem vállalnak. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem a tervezéssel van gondja, – azokra felkértek tervezőket – 

hanem a megvalósítással. 

 

dr. Dukai Miklós képviselő: a koncepció 2.1 pontjában, a létszám és a személyi juttatásoknál 

szereplő táblázatban téves adatok szerepelnek a bizottságok, illetve munkacsoportok 

létszámát és illetményét illetően, amely összefüggésben van a testületnek az elmúlt ülésen 

hozott határozatával. Az adatokból egyébként kiszámolta, hogy ez az összeg az 

Önkormányzatnak – 4 éves ciklusra vonatkozóan – 160 mFt-os kiadást jelent, amelyről 

megállapítja, hogy jó döntést hoztak azzal, hogy saját magukon kezdik meg a spórolást. 

Elmondja, hogy Alpolgármester úrral közösen készítenek a decemberi ülésre egy 

előterjesztést ezzel kapcsolatban.  

 

Tolonics Gyula képviselő: pontosítja a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

létszámát.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a Közgazdasági Iroda Vezetőjének.  

 

Puhl Márta Közgazdasági Iroda vezetője: az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy a 

létszámban volt pontatlanság – ezt már kijavították – de az összeg pontos. Elmondja még, 

hogy az Egészségügyi, Szociális és Civil Bizottság munkacsoportjának esetében – a 

munkacsoport létszáma következtében – mások a díjazások.  

 

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

2011. I-IX. havi költségvetési végrehajtásról szóló határozati javaslatot.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 3395   Száma: 11.11.15/5/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 16:38  

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 határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

495/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete Szentendre Város Önkormányzata 2011. évi 

költségvetéséről szóló 6/2011. (II.17.) Önk.sz. rendelet időközi végrehajtásáról szóló 

költségvetési tájékoztatót elfogadja. 
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Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos, 2011. évi költségvetés elfogadása  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a költségvetési koncepció elfogadását:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3396   Száma: 11.11.15/5/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 16:38  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 71.42 66.67 

Nem 2 14.29 13.33 

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 - 

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 Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

 

 

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

496/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

A Képviselő Testület megtárgyalta és elfogadja a 2012. évi költségvetési koncepcióról szóló 

előterjesztést. 

A Képviselő Testület a 2012. évi költségvetés készítéséhez a prioritásokat, a koncepcióban 

leírtaknak megfelelően határozza meg. A Képviselő Testület jóváhagyja a 2012. évi 

költségvetés tervezett időrendi ütemezését. 

 

Határidő: az ütemezés szerint 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

14.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Vagyonkoncepciója 

felülvizsgálatáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

Tolonics Gyula képviselő, Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: ismerteti 

a bizottság javaslatát, amely szerint az I/A határozati javaslatot javasolja kiegészíteni 4. 

pontként az I/B határozati javaslatban foglaltakkal.   

Képviselőként kéri, hogy a vagyonkoncepció folyamata során a humán kérdésekre legyenek 

figyelemmel.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért a javaslattal, hogy a humán kérdések kiemelt 

szempontként kezelendőek, bár elmondja azt is, hogy nem könnyű a vagyoni és szociális 

kérdéseket érvényesíteni.  

 

Magyar Judit képviselő, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: a bizottság szintén az I/A 

határozati javaslatot támogatja úgy, hogy azt kiegészíti egy 4. ponttal: „az értékesítésből 

befolyó összeg csak a belvárosi ingatlanok felújítására fordítható”. Felhívja a figyelmet, hogy 

a II. határozati javaslatban foglaltakra az Önkormányzatnak rendelete van, illetve a IV. 

határozati javaslatban foglaltakat a bizottság vagyonrendeletben javasolja rendezni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: pontosításként elmondja, hogy a helyiségbérletekre 

vonatkozó utalást nem tartalmaz rendelet. Lakásbérletet csak rendeletben lehet szabályozni 

egységesen, a helyiségbérletet pedig egyedi határozattal és szerződéssel.  1995-96-os eset 

ismertetésével illusztrálja a problémát.   

 

Kun Csaba képviselő, Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 

elnöke: az I/5.5.3 pontban – stratégiai területek címszó alatt – szerepel, hogy a Kőhegyen 

kalandpark kialakítása. Ezt kéri kivenni a koncepcióból, mert nem támogatnak semmi olyan 

fejlesztést, amely a Kőhegyen forgalmat generál, mert nem szeretnék, ha a terület 

„elpismányosodna”.  

A Dunakorzó 18. számú ingatlannál kétértelmű megfogalmazás szerepel, miszerint ha 

„pénznyelőként” funkcionál, akkor mit jelent az, hogy minimális szintű fenntartás biztosított a 
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befolyt bevételekből. A bevételről és kiadásról kimutatást kért, de azt a testületi ülésig nem 

készült el. Az ingatlan hasznosításával kapcsolatban felmerült az értékesítés, amellyel nem ért 

egyet, ezzel szemben a másik javaslatot – koncessziós megállapodást – támogatja, annak 

ellenére, hogy jelentős felújítást kellene az épületen elvégezni. Javasolja, hogy ez szerepeljen 

„A” javaslatként, de csak abban az esetben, ha az épület „pénznyelőként” funkcionál. Ha saját 

gazdálkodásban az ingatlan jóval több bevételt termel, mint amennyit ráfordítanak, akkor 

célszerűbb lenne saját bevételekből végrehajtani a szükséges felújításokat.  

A II/5.5.2 pont alatt szereplő bérlakások esetében javasolja a bérlőnek történő eladás törlését, 

mert az kifejezetten veszteséges az Önkormányzat számára. Az I. határozati javaslatra 

vonatkozó bizottsági javaslat megegyezik a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

által javasolt módosítással.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felhívja a figyelmet, hogy ez az anyag, nem fedi le a 

koncepciót. Ez csak egy feladatterv, ami megmutatja a testületnek, hogy milyen lépésekben 

mit kell megvizsgálni, minek kell történnie, illetve milyen lehetőségek vannak. Elmondja, 

hogy a Kőhegyen a kalandpark csak felvetés volt, mert ugyanígy lehetett volna szőlőtelepítés 

is. Beszámol arról, hogy néhány tulajdonos már elkezdett azon dolgozni, hogy újra legyen 

szőlő az adott területen, hiszen ez is helyi termék. Elmondja azt is, hogy egy helyi 

egyesülettől megkeresték azzal, hogy a Város Bora lehetne egy helyi termék, a Rác Ürmös.  

Elnézést kér, hogy félreérthető az anyag a cím miatt, de ez nem maga a koncepció, hanem 

csak egy felsorolás. A stratégiai területeknél sem érdemi sorrendről van szó, hanem csak 

lehetőségről. A testület előtt különböző alternatívák vannak, amelyek alapján kell dönteni a 

határozati javaslatokban. Kéri Aljegyző Urat, hogy a Dunakorzó 18. szám alatti ingatlannal 

kapcsolatban adjon tájékoztatást.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: tájékoztat arról, hogy az év elején felülvizsgálták az 

átalánydíjakat, majd rendezték a bérlőkkel, így ez most biztosítja azt az összeget, amely az 

üzemeltetéshez szükséges. Pluszként szerepelnek még a bérleti díjak. A „pénznyelőként” való 

működést az jelenti, hogy az épületben jelentős felújításokat kellene végezni, amelynek 

összege elég tetemes lenne. Az értékesítéssel kapcsolatban elmondja, hogy azt ő sem tartja jó 

megoldásnak, meggondolandónak tartja viszont a koncesszióban történő működtetést.  

 

Kun Csaba képviselő: akkor tudnak az ingatlanról érdemben beszélni, ha látják a bevételt és 

a kiadást, valamint az esetleges felújítási költségeket. Véleménye szerint most nem 

„pénznyelőként” szerepel az ingatlan, hiszen még annyit sem költenek rá, amennyi bevétel 

származik belőle. Akkor lenne esetleg igaz, ha elvégeznék a szükséges felújításokat, de az 

megtérülne, mert jobb áron lehetne kiadni. Érti, hogy az anyagban szereplő felsorolások 

alternatívák és lehetőségek, de éppen azért szól, hogy vannak olyanok, amelyek nem igazi 

alternatívák, ezért nem kell őket szerepeltetni javasolja, hogy azokat hagyják ki az anyagból. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: pontosítja az ingatlan megjelölését, miszerint az 

„pénznyelőként” funkcionált – múlt időben. Ezért mondta azt, hogy év elején felülvizsgálták 

a közüzemi díjakat és rendezték azt a bérlőkkel. Felhívja a figyelmet, hogy a VI. számú 

határozati javaslat szól a stratégiai pontok részletes kidolgozásáról.  

 

dr. Filó András képviselő: technikai kérdése, hogy ki dönti el azt egy előterjesztésnél, hogy 

mi legyen kinyomtatva, illetve mi szerepeljen a interneten. Azért kifogásolja ezt, mert ehhez a 

napirendi ponthoz szüksége lett volna azokra a mellékletekre, amelyben fel vannak sorolva, 

hogy I., II., illetve III. ütem. Ezzel szemben a 18. napirendi pontot említi, amelyhez 18 oldal 
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teljesen felesleges melléklet lett kiosztva. Kéri, hogy valaki ellenőrizze a kiosztandó 

mellékleteket.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: válaszában elmondja, hogy az intraneten a teljes anyag 

megtalálható. Egyébként az anyag terjedelme határozza meg azt, hogy nyomtatásra kerül, 

vagy csak az intraneten tekinthető meg.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési és közlekedési tanácsnok: egyetértve az 

előző hozzászólással, kifogásolja azt is, hogy fekete-fehér szkennelt változatban kapják meg a 

digitálisan készült képeket. Vitathatónak tartja még az elkészült képállomány naprakészségét.  

Az anyaggal kapcsolatban elmondja, hogy hiányolja annak teljességét. Tárgyalnak a 

bányatóról, de számos olyan – az Önkormányzat saját tulajdonát képező – ingatlan van, ami 

hasznosítható lenne, és nem szerepel benne. Konkrétan a DMH épületére, a háziorvosi 

rendelőre, valamint az Okmányirodára gondol. Javasolja szerepeltetni ezeket akár úgy is, 

hogy nem kívánnak vele semmit sem tenni. A bányatóval kapcsolatban pedig elmondja, hogy 

most jutott tudomására, hogy a bányatóval nem tudnak semmit kezdeni, mert a privatizáció 

következtében a földterületek magántulajdonban vannak. Kéri, hogy minél hamarabb 

készüljön el az az akcióterv, amelyet már korábban is kért a projekttel kapcsolatban, ábrával, 

Gantt-féle diagrammal, amelyből látszik, hogy mikor tudják a munkát elkezdeni és hogyan, 

illetve mi van akkor, ha a banktól kérnek segítséget, és mi van ha nem.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Aljegyző Urat, adjon tájékoztatást a fotók 

vonatkozásában, illetve arról, hogy egyéb ingatlanok miért nem szerepelnek az anyagban. 

Kéri megfogalmazni azt is, hogy maga a végrehajtás – a program elfogadása esetén – ne csak 

úgy szerepeljen, hogy I. illetve II. ütem, hanem valóban egy részletes Gantt-diagram szerinti 

részletes ütemterv legyen felelősökkel és határidőkkel megjelölve. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: a felmérés során készültek új képek, amelyek CD-n vannak. A 

hivatkozott ingatlanokon kívül vannak más ingatlanok is, amelyek nem szerepelnek az 

anyagban, hiszen – mint az a vagyonkoncepcióban is szerepel – ezt a mostani előterjesztést 

első lépésnek tekintették. Amelyek most nem szerepelnek, azokat természetesen a 

későbbiekben felmérik, és lehet dönteni róluk, de az is szerepet játszik ebben, hogy olyan 

funkciójuk van, amelyet nehezebb elköltöztetni. Elmondja, hogy a bankot nem keresték meg 

konkrétan ezzel a kérdéssel, mert arra várnak, hogy mi legyen a koncepciónak a sorsa, 

ugyanis az a legfontosabb, hogy a koncepción belül lehessen a pénzt megteremteni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri megfogalmazni azt a határozatot, hogy készüljön el a 

Gantt-féle diagramm a pontos ütemezéssel, felelős megnevezésével.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: „… felkéri a Polgármestert, hogy az intézkedési összefoglaló 

végrehajtására készüljön – határidőket és felelősöket tartalmazó – Gantt-diagramm.” 

 

Magyar Judit képviselő: visszatérve az internetre feltett anyagok problémájára elmondja, 

hogy az egyik bizottsági tag sem tudta megnyitni az internetre feltett előterjesztéseket, azt 

bizottsági ülés előtt az informatikus segítségével próbálta meg elolvasni. Javasolja, hogy a 

legfontosabb 2-3 előterjesztés – amelyet adott ülésen tárgyal a testület – kerüljön teljes 

egészében kinyomtatásra és kiküldésre, a kevésbé fontosak pedig ne. A II. határozati 

javaslatban az szerepel, hogy a „mellékelt táblázatban foglaltak szerint” történik a döntés – de 

ilyen táblázatot nem talált, ezért segítséget kér.  

 



 107 

 

Mikrofonon kívül jelzik, hogy van ilyen táblázat, amelyet átadnak számára.  

 

 

dr. Filó András képviselő: a bányató melletti földterületekkel kapcsolatban elmondja, hogy a 

jogi társaságokat kitiltják a termőföld tulajdonlásból, de az önkormányzatokat nem. Javasolja, 

ha ez irányban kívánnak valamit megvalósítani, akkor készülhetne olyan koncepció, hogy 

ezen a területen magánszemélyektől földet vásárolna, az Önkormányzat településrendezések 

elfogadása előtt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, kéri, egyenként 

szavazzanak a határozati javaslatokról.  

Bizottsági javaslat volt, hogy az I. határozati javaslat „A” változatába építsék be a „B” 

változatot, melyet kér megfogalmazni.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: az I. határozati javaslat 1. pontjába beszúrásra kerül „az 

intézkedési összefoglalóban” szereplő…… megfogalmazás.  

A 4. pont szövege a „B” változat szövege, amely kiegészül még: „… felkéri a Polgármestert, 

hogy e tárgyban készítsen megkeresést a Raiffeisen Bank felé, és a Bank döntéséről 

tájékoztassa a Képviselő-testületet.” 

A határozati javaslat 5. pontja: „…felkéri a Polgármestert, hogy az intézkedési összefoglaló 

végrehajtására készüljön határidőket és felelősöket tartalmazó Gantt-diagramm.  

 

Kun Csaba képviselő: folyamatos határidő van az előterjesztésben, amelyet javasol 2012. 

januári testületi ülésre módosítani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért a javaslattal.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: azért szerepel folyamatos határidő, mert addig kell intézkedni, 

ameddig a folyamat el nem készül. A 4. pont bekerülésével most az a helyzet, hogy 

megkeresik a Raiffeisen Bankot, majd várnak a döntésére.  

 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik, melynek során Aljegyző Úr értelmezi a határozati 

javaslat pontjait.   

 

 

Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési és közlekedési tanácsnok: véleménye szerint 

párhuzamosan lehet dolgozni, hiszen van egy sor olyan lépés, amelyeket el lehet indítani az 

ügyben. Az I. ütembe a három ingatlan értékesítését és az egész rendszernek a beindítását 

javasolja. Ez után tartja – II. ütemben – célszerűnek a Raiffeisen Bank megkeresését, mert ha 

egy év múlva válaszol, akkor ismét eredménytelenül telik el egy év. 

 

Kun Csaba képviselő: véleménye szerint a januári testületi ülésig kellene egyeztetni a 

Raiffeisen Bankkal.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kizártnak tartja a javaslat megvalósulását, hiszen másfél éve 

várnak egy másik ügy kapcsán a Bankra. 
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Az ülésteremben mikrofonon kívüli beszélgetés folyik.  

 

 

Kun Csaba képviselő: határidőt mindenképpen ki kell szabni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: rendben van.  

 

Magyar Judit képviselő: megismétli a bizottságnak módosításra tett javaslatát, hogy „az 

értékesítésből befolyó összeg csak a belvárosi ingatlanok felújítására fordítható”.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megjegyzi, hogy a javaslat a BDO-javaslattal ellentétes, de 

egyetért vele.  

 

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

bizottságuk nem ért egyet az elmondottakkal, hiszen pont az a cél, hogy a belvárosban minél 

kevesebb szociális alapon ott élő bérlő legyen. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem azt mondta, hogy a belvárosra kell fordítani, hanem az 

ingatlanállományra. Esetleg a „belvárosi ingatlanállomány hasznosításával összefüggésben” 

szöveget javasolja. 

 

Mikrofonon kívül értelmezik az elhangzottakat.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: bizottsági ülésen már elhangzott, hogy akkor nem történik 

vagyon-felélés, ha átstrukturálódik az Önkormányzat ingatlanvagyona abból a szempontból, 

hogy ingatlan eladása esetén a befolyt összeget vagy ingatlan felújításra, vagy más 

lakásvásárlásra költik. A határozati javaslat 6. pontja: „A koncepcióban megfogalmazott 

ingatlanértékesítésből származó bevételeket az Önkormányzat az önkormányzati 

ingatlanállomány felújítására vagy növelésére – bővítésére – fordítja.” 

 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felújítására vagy bővítésére – ezt befogadja. Egyéb kérdés, 

észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot az elhangzott 

módosításokkal. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3397   Száma: 11.11.15/14/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 17:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 
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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 határozatot hozza:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

497/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. a Belvárosi Ingatlan intézkedési összefoglalóban szereplő, hasznosítási javaslatokat, 

ütemezéseket elfogadja. 

2. felkéri a Polgármester, hogy az értékesítésre kijelölt ingatlanokra az értékbecslést 

készítesse el és az első ütemben érintett ingatlanok felújításához szükséges 

előkészületeket tegye meg. 

3. felkéri a Polgármestert, hogy készíttessen költségvetést az „azonnali intézkedést 

igénylő műszaki munkálatok tartalmáról”. 

4. a vagyonkoncepció részét képező cselekvési tervben az ingatlanok teljes állományát a 

kötvényből felújítja és a felújítást követően piaci alapú bérlet útján hasznosítja. Felkéri 

a Polgármestert, hogy a Raiffeisen Bank részére e tárgyban készítsen megkeresést, és 

a Bank döntéséről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

5. felkéri a Polgármestert, hogy az Intézkedési összefoglaló végrehajtására készüljön 

határidőket és felelősöket tartalmazó Gantt-diagramm.  

6. a koncepcióban megfogalmazott ingatlanértékesítésből származó bevételeket az 

Önkormányzat az önkormányzati ingatlanállomány felújítására vagy bővítésére 

fordítja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  1-3 pont: 2012. januári ülés 

  4-6 pont: folyamatos 



 110 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a II. határozati javaslatnál a bizottságok az „A” változat 

elfogadását támogatták, ezért azt bocsátja szavazásra.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3398   Száma: 11.11.15/14/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 17:26  

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 - 

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 - 

dr. Filó András Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

 

 

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

498/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2012. január 1-étől a 

belvárosi helyiségek bérleti díjait a mellékelt táblázatban foglaltak szerint fogadja el. 

        

 

Felelős:   Polgármester, Jegyző      

Határidő:  2012. január 01. 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a többi határozati javaslathoz nem volt módosító javaslat, 

ezért egyben bocsátja szavazásra elfogadásukat.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3399   Száma: 11.11.15/14/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 17:26  

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 - 
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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 határozatokat hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

499/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

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

Polgármesteri Hivatal bevonásával vizsgálja meg hazai, vagy nemzetközi ingatlankezelő 

társaság szerződéses formában, az ingatlanértékesítésbe, hasznosításba-, projekt 

fejlesztésbe történő bevonásának, illetve önkormányzati tulajdoni vagyongazdálkodási 

társaság létrehozásának előnyeit és hátrányait. 

 

 Felelős:   Polgármester, Jegyző 

 Határidő:  2012. január 01.  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

500/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

készítsen javaslatot a vagyongazdálkodás ellenőrzésére, melyben meghatározásra 

kerülnek a Polgármesteri Hivatal, a szakbizottságok, illetve a Képviselő-testület feladat- 

és hatáskörei. 

 

Felelős:  Polgármester, Jegyző 

Határidő: 2012. január 01.  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

501/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri, hogy készüljön felmérés a 

vagyonkoncepció részét képező cselekvési tervben nem szereplő, a belvároson kívüli 

ingatlanokról. 

 

Felelős:  Polgármester, Jegyző 

Határidő: 2012. március 31.  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

502/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a 

Polgármestert, hogy dolgozza ki Szentendre Város „Stratégiai pontjaira” vonatkozó 

hasznosítási javaslatát. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: 2012. január 31. 

 

 

 

 

15. Előterjesztés a hajléktalanok ellátásával kapcsolatos feladatok tárgyában a 

Magyar Vöröskereszttel kötendő ellátási szerződésről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Kuti Zsolt szakmai vezető, a 

Pest Megyei Vöröskereszt képviseletében, Kecskésné Sipos Andrea, a Dunakanyari 

Kistérségi Szociális Intézmény vezetője és Kovács Miklósné, a Hajléktalanszálló vezetője. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: köszönti a napirendi ponthoz meghívott vendégeket. 

Ismerteti, hogy a nappali melegedő kialakításáról több szervezettel folytatott egyeztetést. 

Ezek eredményeképpen a Vöröskereszttel történő megállapodást a kistérségek is támogatják. 

Megadja a szót a Pest Megyei Vöröskereszt képviselőjének.  

 

Kuti Zsolt szakmai vezető (Pest Megyei Vöröskereszt): tájékoztatást ad arról, hogy a Pest 

Megyei Vöröskereszt szervezete 11 helyszínen 23 szolgáltatást működtet. Ebben utcai 

gondozószolgálat, nappali melegedők, éjjeli menedékhelyek, átmeneti szállók, családok 

átmeneti otthona és kiléptető lakások is szerepelnek. Elmondja, hogy a szervezet mögött meg 

van az a szakmai tapasztalat, hogy a meglévő és jól működő szállót továbbra is megfelelő 

színvonalon tudják működtetni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a szervezet eddigi munkáját és az 

együttműködési szándékot.  

 

Zakar Ágnes képviselő: megerősítést kér abban, hogy a Hajléktalanszállón dolgozókat 

átveszi a Pest Megyei Vöröskereszt. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: természetesen továbbra is számítanak a Szállón dolgozók 

magas szintű munkájára. A határozati javaslattal kapcsolatban elmondja, hogy az 

Egészségügyi, Szociális és Civil Bizottságnak a szerződésre vonatkozó módosító javaslatát 

befogadja. 
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Tolonics Gyula képviselő: elmondja, hogy nagyon sokan főznek vasárnaponként a 

hajléktalanoknak. Szeretné, ha ez a kör bővülne, ezért kéri, hogy aki vállalni tudja a feladatot, 

Zakar Ágnes képviselő asszonynál jelentkezzen.  

 

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

határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3400   Száma: 11.11.15/15/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 17:30  

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:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

504/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. támogatja és hozzájárul ahhoz, hogy a jelenleg a Dunakanyari és Pilisi 

Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által fenntartott Dunakanyari 

Kistérségi Szociális Intézményen belül működő hajléktalanok éjjeli menedékhelyének 

(2000 Szentendre, Szabadkai u. 11.) fenntartását a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 

Szervezete (2120 Dunakeszi, Verseny u. 12.) átvegye azzal, hogy az átvételt követő 

legkésőbb 6 hónapon belül biztosítsa a hajléktalanok nappali ellátását is; 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szerződés mellékletét képező háromoldalú 

megállapodás aláírására.  

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

Amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház 

tér 3., képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester), mint a szolgáltatás megrendelője (a 

továbbiakban: Megrendelő)  

 

másrészről Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 

(képviseli: Rogán László alelnök, székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3.), mint korábbi 

fenntartó (továbbiakban: Kistérség) 

 

és harmadrészről a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete (székhelye: 2120 

Dunakeszi, Verseny u. 12., nyilvántartási száma: 5525 /Fővárosi Bíróság 7.Pk.61.118/1993/4. 

ikt. sz. végzése alapján/, közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet, 

adószáma: 19170039-2-13, működési engedély: folyamatban van, képviseli: … megyei 

igazgató), mint a szolgáltatás nyújtója (a továbbiakban: Szolgáltató) 

 

 (a továbbiakban együtt: Szerződő felek) között, az alulírott napon és helyen, a következő 

feltételek szerint: 

 

I. Előzmények 

 

1.1. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés aláírásakor a Kistérség által fenntartott 

Dunakanyari Kistérségi Szociális Intézmény (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.) a 

Megrendelővel kötött megállapodás alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 84. § (1) bekezdésében meghatározott, 

hajléktalanok átmeneti elhelyezését nyújtó éjjeli menedékhelyet (továbbiakban: éjjeli 

menedékhely) működtet a Szentendre, Szabadkai utca 11. szám alatt található, a BKV Zrt. 

(1980 Budapest, Akácfa utca 15. – továbbiakban: Tulajdonos) tulajdonát képező, a 

szentendrei belterületi 402/4, valamint 396 helyrajzi számú ingatlanokon fekvő szálló 
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épületben, raktárépületben és az azokhoz tartozó lekerített telekrészen (továbbiakban: 

szolgáltató hely) a Tulajdonos hozzájárulásával. 

1.2. Szerződő felek rögzítik azt is, hogy a Szt. 86. § (2) bekezdés c) pontja alapján 

Megrendelő kötelező feladatai közé tartozik a hajléktalanok Szt. 65/F. § (1) bekezdésében 

meghatározott nappali ellátása (továbbiakban: nappali melegedő), melyet Megrendelő jelen 

szerződés aláírásakor nem biztosít. 

1.3. Jelen szerződés célja az 1.1. pontban meghatározott éjjeli menedékhely fenntartásának 

Szolgáltató általi átvétele, valamint az 1.2. pontban meghatározott kötelező feladat Szolgáltató 

általi biztosítása a szolgáltató helyen. Felek megállapítják, hogy ezen szándék 

megvalósításához Tulajdonos hozzájárulása szükséges, mely egyben jelen szerződés 

érvényességi feltétele is. 

 

II. Nappali melegedő és éjjeli menedékhely nyújtása 

 

2.1. Megrendelő és Szolgáltató a Szt. 91. § c) pontjában foglalt rendelkezésekre tekintettel, 

figyelembe véve Megrendelőnek a Szt. 86. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott 

kötelezettségét, az alábbi ellátások működtetésében állapodnak meg: 

2.2. A Szolgáltató – jelen ellátási szerződés aláírásával – kötelezettséget vállal arra, hogy a 

szolgáltató helyen nappali melegedő és éjjeli menedékhely szociális szolgáltatásokat nyújt a 

Szt., valamint az Szt. végrehajtására kiadott végrehajtási rendeletek (így különösen: a 

szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 

321/2009. (XII.29.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) 

Korm. rendelet, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről 

szóló, többször módosított 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet) keretei, eljárásrendje között, 

melyeket az ellátási szerződések megkötésére irányadó, a Szt. 120-122. §-aiban meghatározott 

rendelkezések alapján, jó minőségben és magas szakmai színvonalon, az ellátást igénybe 

vevők érdekeit szem előtt tartva, a megfelelő gondossággal biztosítja. 

2.3. Szolgáltató kijelenti, hogy a nappali melegedő és az éjjeli menedékhely nyújtásához 

kapcsolódó, központi jogszabályban esetlegesen meghatározott kizáró okok vele szemben 

nem állnak fenn. 

3. Megrendelő és Szolgáltató kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen ellátási 

szerződést 2012. január 1. napjától, de legkésőbb Szolgáltató – jelen szerződésben 

meghatározott egyes szociális szolgáltatások nyújtását engedélyező, hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatóság által kiadott – működési engedélyének jogerőre 

emelkedése napjától határozatlan időtartamra kötik meg. 

4. Megrendelő és Szolgáltató a Szolgáltató által működtetendő szolgálat adatait, az alábbiak 

szerint állapítják meg: 

4.1. A szolgáltató fenntartójának neve: Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 

4.2. A szolgáltató székhelye: 2120 Dunakeszi, Verseny u. 12. 

4.3. A szolgáltató telephelye: 2000 Szentendre, Szabadkai utca 11. 

4.4. A szolgáltatás ellátási területe: országos, de elsősorban Szentendre Város közigazgatási 

területe 

4.5. A szolgáltatási tevékenység típusa: nappali melegedő és hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye 
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5. Megrendelő és Szolgáltató kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen ellátási 

szerződés hatálya alatt 

5.1.1. a Megrendelő részéről jognyilatkozat tételére: Szentendre Város polgármestere 

jogosult. 

5.1.2. a Megrendelő részéről kapcsolattartásra: Szentendre Város Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala szociális ügyekkel foglalkozó irodájának vezetője jogosult. 

5.2.1. a Szolgáltató részéről jognyilatkozat tételére: a mindenkori megyei igazgató jogosult. 

5.2.2. a Szolgáltató részéről kapcsolattartásra: Kuti Zsolt igazgatóhelyettes (szakmai vezető) 

jogosult. 

6. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás teljesítése, működtetése során 

keletkezett, hatósági és személyes adatokat rögzítő iratokat, adatállományokat, a rá irányadó: 

a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló, többször 

módosított 1992. évi LXIII. törvényben, valamint a személyes gondoskodás nyújtására 

vonatkozó külön ágazati törvényben (Szt.), szakmai jogszabályokban meghatározott anyagi és 

eljárásjogi rendelkezések keretei között, az ügyvitelre irányadó feltételek szerint gondosan 

kezeli, az eljárások során keletkező – beazonosítható vagy beazonosíthatatlan – adatot 

kizárólag törvényi felhatalmazás alapján, erre hatáskörrel rendelkező Központi Statisztikai 

Hivatal, továbbá az illetékes szakmai felügyeleti szervnek bocsátja rendelkezésére. 

7. Megrendelő és Szolgáltató kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen ellátási 

szerződés időbeli hatálya alatt, a Szolgáltató – szervezetrendszere útján – az alábbi 

helyiségben végzi tevékenységét: 

 

2000 Szentendre, Szabadkai utca 11. 

 

Szolgáltatás időtartama: Nappali melegedő: hétfőtől-péntekig napi 8 órában (krízis helyzetben 

november 15 – április 15: szombat és vasárnap is). Éjjeli menedékhely: hétfőtől vasárnapig 

napi 14 órában. 

 

 

III. A szolgáltatások nyújtásának feltételei 

 

8.1. Megrendelő és Szolgáltató kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Szolgáltatót a jelen 

ellátási szerződésben meghatározott szolgáltatás folyamatos, biztonságos nyújtása esetén, a 

központi költségvetési jogszabályban meghatározott állami normatíva illeti meg. 

8.2. Megrendelő és Szolgáltató kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen ellátási 

szerződésben meghatározott feladatok ellátásának nyújtása után járó állami normatíva a 

Szolgáltatót illeti meg, aki az ún. állami normatíva igénylést, az állami normatíva 

felhasználását, és elszámolását önállóan végzi. 

9. Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelő Képviselő-testületét minden év március 31. napjáig 

– részletes, írásbeli szakmai beszámoló részeként – tájékoztatja az általa átvállalt szociális 

feladat tárgyévi (tárgyidőszaki) ellátásáról és elvégzéséről. 

10. Megrendelő és Szolgáltató kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a nappali melegedő 

és az éjjeli menedékhely működtetésével és fenntartásával kapcsolatos adminisztratív, 

ügyviteli feladatokat a Szolgáltató önállóan látja és végezteti el. 

11. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződés aláírását követően 

- haladéktalanul intézkednek az 1.3. pontban meghatározott tulajdonosi hozzájárulás 

beszerzése iránt, melynek során kölcsönösen együttműködnek; 



 118 

- Szolgáltató haladéktalanul kérelmezi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál 

a működési engedély kiadását; 

- Kistérség haladéktalanul kérelmezi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál a 

működési engedélyének módosítását. 

12. Megrendelő és Szolgáltató rögzítik, hogy jelen szerződés aláírásakor a szolgáltató helyen 

egyelőre csak az éjjeli menedékhely működtetésének feltételei biztosítottak, ezért Szolgáltató 

elsődlegesen az erre vonatkozó működési engedély kiadását köteles kérelmezni. Szolgáltató 

ugyanakkor kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltató helyen a nappali melegedő 

kialakítását a lehető legrövidebb időn belül megvalósítja és annak működtetésére legkésőbb 

az éjjeli menedékhelyre vonatkozó működési engedély jogerőre emelkedését követő 6 

hónapon belül jogerős működési engedélyt szerez.  

13. Kistérség kötelezettséget vállal arra, hogy 

- Szolgáltató működési engedélyének jogerőre emelkedésének napjáig folyamatosan 

együttműködik Szolgáltatóval a nappali melegedő kialakításához, így különösen a szolgáltató 

hely átalakításához szükséges intézkedések megtétele céljából; 

- Szolgáltató működési engedélyének jogerőre emelkedésének napján Szolgáltató birtokába 

bocsátja a szolgáltató helyet annak valamennyi berendezési és felszerelési tárgyával együtt, 

melyről Szerződő felek közösen átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek.  

14.1. Megrendelő és Szolgáltató kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a nappali melegedő 

kialakításával, valamint a nappali melegedő és az éjjeli menedékhely szolgáltató helyen 

történő működtetésével kapcsolatos valamennyi költséget (különösen közüzemi költségek, 

személyi és dologi kiadások) Szolgáltató viseli, Szolgáltató a szolgáltatások nyújtásával 

összefüggésben Megrendelővel szemben semmiféle anyagi hozzájárulásra nem tart igényt.  

14.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a szolgáltató hely, azon belül különösen az éjjeli 

menedékhelynek helyet adó épület rossz műszaki állapotban van, melyet Szolgáltató 

maradéktalanul megismert. Szolgáltató ezen körülménnyel tisztában van, elfogadja és 

kötelezettséget vállal arra, hogy az épületet saját költségén felújítja. Szolgáltató az épület 

karbantartásával, felújításával kapcsolatosan Megrendelővel szemben semmiféle anyagi 

hozzájárulásra nem tart igényt. 

14.3. Szerződő felek rögzítik, hogy Szolgáltató – a jelenleg működő éjjeli menedékhely 

átvételével –   jogutódlással alapítja meg saját intézményét, ezért kötelezettséget vállal 

arra, hogy a jogutódlás időpontjában az átvett intézményben foglalkoztatottakat (de 

legfeljebb a jelen szerződés aláírásakor alkalmazott 1 fő szállásvezetőt, 4 fő szociális 

munkatársat, 1 fő szociális segítőt, 1 fő takarítót, összesen 7 főt) továbbfoglalkoztatja, 

velük munkaszerződést köt. Szerződő felek rögzítik, hogy a jogutódlás során a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. – 25/C. §-ai 

alkalmazandók. Kistérség kötelezettséget vállal arra, hogy a jogutódlás időpontjában a 

jogviszony folytatása érdekében átadja Szolgáltató részére a jogelőd foglalkoztatással 

összefüggésben keletkezett iratokat. 

15. Megrendelő és Szolgáltató kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen ellátási 

szerződést bármely fél, a másik szerződő fél képviselőjéhez intézett jognyilatkozattal – három 

(3) hónap időtartamú felmondási időtartam közbeiktatásával – megszüntetheti, amely 

időtartam alatt a folyamatos ellátást Szolgáltatónak biztosítania kell. 

 

IV. Egyéb rendelkezések 

 

16.1. Jelen szerződést bármelyik fél rendes felmondással június 30-i vagy december 31-i 

hatállyal felmondhatja. A felmondási idő 3 hónap. 
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16.2. Jelen szerződést a felek csak írásban módosíthatják, illetve szüntethetik meg.  

16.3. Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, 

illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

16.4. Felek a jelen szerződésből eredő jogvitát tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni, 

ennek sikertelensége esetére - hatáskörtől függően - a Szentendrei Városi Bíróság és a Pest 

Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 

16.5. Jelen szerződés aláírói kijelentik, hogy a szerződő fél nevében a szerződés megkötésére 

jogosultak. 

16.6. Ezen négy (4) számozott oldalból álló megállapodást Felek elolvasás és kölcsönös 

értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá. 

 

Szentendre, 2011. november   

 

Szolgáltató részéről: Önkormányzat részéről: 

 

 

……………………………… …………………………………………………... 

 … dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó 

 megyei igazgató polgármester  jegyző 

 

 

  Kistérség részéről: 

 

 

 

  ………………………………….. 

  Rogán László 

alelnök 

 

 

 

 

16. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának 56 pontos programjáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ha Szentendre elmúlt  100 évét feldolgozó könyvekben, 

kordokumentumokban tallózunk, akkor bőven találunk példát a századfordulóról, a 

világháborúk, a világválság, a forradalom, és a rendszerváltoztatás idejéből arra, hogy 

Szentendrén mennyi gond, vita, ellentét, nehézség jellemezte a közéletet, kísérte a 

döntéshozatalt. Nehéz időszakokból, nézeteltérésekből nem volt hiány. De az is látszik az 

átolvasott anyagokból, hírekből, hogy mindig voltak olyan, a városukért aggódó vezetők, akik 

élére álltak a közösségnek, megoldási javaslatokat ajánlottak, és összefogással segítették 

kilábalnia Szentendrét sújtó nehéz problémákból. Az elmúlt húsz évben sokak igyekezete 

segített abban, hogy a városunk talpon maradjon és fejlődjön. Minden rendszerváltás utáni 

polgármesternek, testületnek és hivatalnak köszönet ezért a munkáért. Az elmúlt 

évtizedekben, és ma sem értünk egyet mindenben – ez a közért vállat munka megítélésének 

természete. De bízunk abban, hogy a miénktől eltérő nézetek képviselőit a jó szándék, a város 

gyarapodásának célja vezeti. Magyarország, ahogy egész Európa, sőt az egész világ, igen 
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nehéz gazdasági helyzetben van. Globális válság zajlik már évek óta, a recesszió végét még a 

szakértők sem látják pontosan, egyesek újabb 10 éves mélyrepülést jósolnak. Hazánk is nehéz 

helyzetben van, vállalkozások, családok tízezrei érzik napi szinten a hiteltörlesztések embert 

próbáló kínjait. Szentendrén 2006-ban úgy döntöttek, hogy a fejlesztést állítják a programjuk 

középpontjába, erre adott támogatást a lakosság, erre adott bíztatást a gazdasági környezet, a 

kontinentális és hazai forrásbőség, erre biztosított lehetőséget az EU-s költségvetési ciklus 

pályázati rendszere. Szükség volt a fejlődésre, és az „1000 év +” program keretében élt a 

lehetőségekkel. Eközben a gazdasági és politikai környezet azonban jelentősen megváltozott.  

A 2007-2013. időszakra vonatkozó EU-s pályázati rendszer hamarosan lezárul, és az újabb 

ciklus ilyen fejlesztési forrásokat már nem ígér. A költségvetési koncepcióban is kiemelték, 

hogy Magyarország nagyságánál és felépítésénél fogva egy nyitott gazdaság, ezért igen 

érzékenyen érinti a világgazdaságban, és különösen az Európában lezajló gazdasági 

folyamatokat. Az Unióban a helyzet szinte naponta változik, amit azonban biztosan lehet 

tudni, hogy hosszú évekre elhúzódó euro-válságra kell felkészülnie az országunknak és ennek 

függvényében Szentendre városának is. A gazdasági krízis megoldása mellett nagy szerepet 

kapott a stabilitás és a gazdasági növekedés, a szociális és a társadalmi feszültségek 

megelőzésére. A bankok elbizonytalanodtak, az elhúzódó válság miatt az önerő biztosítása is 

nehézséget jelent feladatainkhoz. A hazai gazdasági környezetet tekintve az Országgyűlésben 

lezárult a 2012. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat általános vitája, amelynek a 

tervezésekor a Kormány még a bruttó hazai termék (GDP) legalább 1,5 százalékos 

növekedésével, 4,2 százalékos inflációval és 2,5 százalékos költségvetési hiánnyal, szerény 

fogyasztás-bővüléssel és a beruházások 3 százalék körüli növekedésével, 1500 milliárd forint 

európai uniós forrás lehívásával számolt. A költségvetési koncepció és jelen előterjesztés 

tárgyalásakor az új önkormányzati törvény tervezete már várhatóan elfogadásra is került. Az 

önkormányzati költségvetés szempontjából lényeges törvényi változások egy része ma már 

biztosnak mondható, de még sok a bizonytalansági tényező. Az azonban biztosan elmondható, 

- mely a költségvetési koncepcióban tényszerűen és részletesen bemutatásra került – hogy 

2011. évvel nem ért véget sem az ország, sem az önkormányzat számára a gazdasági válság. 

További szigorítások és megszorítások várhatóak az önkormányzati működés területén is, 

melynek hatásait települési szinten is érezni fogjuk, és 2012. évre hosszú és nehéz időszakot 

vetít előre, amikor döntéseink meghozatalánál ezzel a felelősséggel kell a város stabil 

működését biztosítani. 

 

A széthúzás helyett az összefogást, az érdekalapú kritizálás helyett az értékközpontú 

támogatását mindazoknak a javaslatoknak, amelyeket azért hozunk, hogy Szentendre ne 

lemaradjon ebben a nehéz gazdasági környezetben, hanem még erősebb és sikeresebb 

közösséggé, még kívánatosabb otthonná és még vonzóbb úti céllá válhasson. Szentendre 

város Képviselő-testülete a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia elfogadásával 

meghatározta az Önkormányzatunk cikluson átívelő célkitűzéseit. Ezt támogatta a 

„Szentendreiek vagyunk” lokálpatrióta program. A rövid távú, konkrét cselekvési program 

alapján a Képviselő-testület 2011. október 13-i ülésén meghatározta a 2012. év kiemelt 

feladatait. A stratégiai célok változatlanok maradtak, azonban 2012. évben sokkal szerényebb 

anyagi lehetőségek mellett kell a város működőképességét fenntartani. Ennek érdekében 

nemcsak azoknak a szükségszerű és fájdalmas lépéseknek a megtételét javasolja a testületnek 

és a város közösségének, amelyeket a korábban ismertetett körülmények miatt és szakértői 

anyagokban ajánlottak szerint meg kell lépni, nemcsak egy szigorú 2012-es költségvetés 

megalkotásához kéri szíves támogatásukat, hanem egy olyan program elfogadásához is, 

amelynek címe: „Itt az idő! Kiállunk 56 – ért, Szentendre város továbbfejlődéséért”! Kérése, 

hogy vitassák meg ezt a programot, amelynek középpontjában a takarékosság és a megújulás 

mellett a vállalkozók, a szentendrei nők, a kultúra, a turizmus, az idősebb generáció, az 
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ifjúság, a környezet és a civil szféra támogatását, védelmét és együttműködését állítja és 

támogatja. Amelyben számít mindenki jó szándékára, hitére, elszántságára, ötletére és 

véleményére. Egy program, amely gondterhes időkben kíván sikert elérni, bajból erényt 

kovácsolni. Nem jobboldali, nem polgári, nem szociáldemokrata, radikális vagy civil program 

ez. Nem pártok érdekét, gazdasági csoportok szándékait nézi. Közös városi program, amely 

egész Szentendréé, minden szentendrei életének jobbítását szolgálja.  Legjobb hite és 

szándéka szerint. Kéri, fogjanak össze itt az egyhangú megszavazásakor, hogy példát 

mutassanak az összefogásra már a mai naptól, a következő évekre. Emiatt különösen fontos, 

hogy a város lakosságával, Szentendréért tenni akaró aktív és lokálpatrióta közösségek 

bevonásával még nagyobb elfogadottság mentén tegyék meg azokat a közösség számára is 

fontos intézkedéseket, melyeknek kis költségkihatása mellett a társadalmi értéke sokkal 

nagyobb. Együtt gondolkodva a határozottan és súlyozottan kijelölt irányok mentén történő 

tevékenység már a „12 vezérprojekt” óta jellemzi a város fejlődési irányát. A beruházások 

időszaka után a nehéz anyagi körülmények között is van azonban lehetőség olyan 

intézkedések megtételére, melyek erősítik a város megtartó képességét, az ügyek vitelének 

racionalizálását, az itt élők közös gondolatainak megjelenését a város működésében, és 

segítenek a szentendreiekre váró nehéz időszakot oly módon megélni, mely összekovácsolja, 

és nem széthúzza a város lakosságát. Ha ezt sikerül megvalósítani, akkor Szentendrére nem 

lesz igaz az 1931. november 14-én kelt idézet: 

„Nyakig vagyunk a ... gazdasági válságban. Mindenhol leépítenek, sóhajtoznak, megállnak, 

… a polgárság ölbe tett kézzel várja az események jobbrafordulását, a szabadító gondolatot 

vagy egyént, aki megmenthetné egy újabb katasztrófától.”  

Elmondja, hogy írásban is meg fogja keresni a Képviselő-testület tagjait, hogy mondják el 

javaslataikat ezzel kapcsolatban, hogy olyan anyagot dolgozzanak ki és fogadjanak el, ami 

összefogást tükröz, egyrészt a testületen belül, másrészt összefogást a város szélesebb körein 

belül, vállalkozókkal, civilekkel, intézményekkel. Köszöni, hogy már sokan elmondták ezzel 

kapcsolatos véleményeiket, ötleteiket, javaslataikat, és kéri, hogy ezt még többen tegyék meg, 

hogy egy olyan anyagot tudjanak elfogadni, amely összefogást tükröz mind a szellemi 

munkájában, mind a végrehajtási munkában. Ebben kér partnerséget a várossal együtt 

működőktől, és bízik abban, hogy mind az MSZP, mind a Jobbik és a TESZ-nek a tagjai 

elmondják a javaslataikat, amelyeket beépítenek az anyagba, és a végrehajtásban is szerepet 

vállalnak.  

Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Kéri Polgármester úrtól, hogy úgy mint a Dumtsa Jenő cselekvési 

program elfogadásakor, ne határozzák meg hogy hány fordulóban tárgyaljon róla a Képviselő-

testület, hanem egy olyan kiforrott álláspont legyen, ami mellé lehet rendezni a város életét, 

Dumtsa Jenő cselekvési programmal kapcsolatos tapasztalatok felhasználásával. Javasolja, 

hogy először meg kell ismertetni a programot, utána pedig elfogadtatni, és csak a legvégső 

stádiumban kellene erről a Képviselő-testületnek döntenie. Úgy gondolja, hogy nem csak a 

civil szervezeteket kell ezzel kapcsolatban megkeresni, hanem minden olyan közösséget, akik 

a városban dolgoznak, élnek, szolgálnak, az egyházakat is beleértve. Továbbá szeretné, ha 

minden szentendrei család megismerhetné a programot és ezt az előterjesztést. Ezek alapján 

érkeznének be javaslatok, és ez egy olyan egységes városi program legyen, amely alapján a 

Képviselő-testült irányítja a város életét. 

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: Az első forduló a közmeghallgatás lesz, mely prezentációban 

benne szerepel a költségvetési koncepció és az 56 pontról szóló anyag is. Természetesen a 

civilek mellett az egyházak is meg lesznek keresve ez ügyben, de a lakosság megkeresését 

nem tatja könnyen kivitelezhetőnek. A postai költség nagyon magas, az elektronikus úton 
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történő továbbításhoz pedig az e-mail címek bővítésére lenne szükség. Viszont szívesen 

venné, ha az e-mail címek bővítésében segítséget kapna az önkormányzat, mert ez alapján 

megoldható lenne a lakosság bevonása.  

Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek 

 

Fülöp Zsolt képviselő: A postai értesítéssel ő sem ért egyet. Véleménye szerint a lényeg az, 

hogy mindenki megismerje ezt a programot, ennek alapján érkezzenek be a javaslatok, melyet 

a Hivatal feldolgoz, és Képviselő-testület csak ezután döntsön róla.  Úgy gondolja, hogy 

bármilyen véleményt erről a kiindulópontról csak akkor lehet mondani, ha jönnek vissza 

javaslatok, nem szeretne abba a hibába esni, amit a Dumtsa Jenő program elfogadásakor 

elkövetett, mely szerint szűk körön belül érdeklődött vélemények után. Véleménye szerint ezt 

a kérdést, most sokkal szélesebb körben kell megtenni, mert nincsenek ugyanabban a 

helyzetben, sokkal rosszabb gazdasági körülmények elé néz a hivatal, és nagy változások 

jönnek mint az intézményeknél, mint pedig a városlakók életében. Felelősen dönteni azután 

lehet, hogy ha minél több helyről érkeznek vélemények.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: A Dumtsa Jenő cselekvési program más helyzet, mert az egy 

stratégiai fejlesztési anyag, több mint másfél évig készült és 20 lakossági fórum volt ezzel 

kapcsolatban. Az 56 pontos program egy szűkebb terv, ami a legfontosabb sarokpontokat 

tartalmazza. 

Megadja a szót Zakar Ágnesnek, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökének. 

 

Zakar Ágnes OKB elnök: Egyetért Fülöp Zsolt képviselővel abban, hogy minél szélesebb 

körben kellene megismertetni az emberekkel ezt a programot. Az Oktatási és Kulturális 

Bizottságon arról volt szó, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni az oktatásra. Javasolja, hogy 

legyen egy „Okos / Iskola város” c. fejezet, amely úgy szólna, hogy: 

- Óvodai, iskolai oktatás, nevelési színvonalának megtartása 

- Óvodai férőhelyek növelése, biztosítása 

- Ki mit tud?  (javasolja kihúzni a kultúrából) 

- Diákönkormányzat, Diákpolgármester bevonása a közelebb hozása a gyerekekhez 

- Iskolapszichológus biztosítása 

 

Szeretné, ha az iskolapszichológus mindenféleképpen szerepelne, mert személyes tapasztalata 

van ezzel kapcsolatban.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy ezek nagyon fontos vélemények, 

észrevételek, mert a közmeghallgatásra már ennek tudatában lehetne átdolgozni az 56 

programot. A mai első fordulónak az a lényege, hogy ezek az ötletek bele legyenek építve, 

kéri a hivatal dolgozóit, hogy erről a napirendi pontról készült jegyzőkönyvet soron kívül 

készítsék el, hogy az elhangzott ötleteket a közmeghallgatáson már fel lehessen használni.  

Megadja a szót Tolonics Gyulának, a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

Elnökének. 

 

Tolonics Gyula KVB elnöke: Elmondja, hogy a Költségvetés és Vagyongazdálkodási 

Bizottságnak javaslata volt a helyi pénz bevezetésének lehetőségének keresése.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: A helyi pénz bevezetésének lehetőségével kapcsolatban 

elmondja, hogy kistérségi szinten és a Dunakanyar Területfejlesztési Tanács ülésén már 

elhangzott ez a javaslat és Mátyás tallér lenne a neve. A helyi pénzzel kapcsolatban elmondja, 

hogy már a Magyar Nemzeti Bank is rugalmasabban áll hozzá, de vannak olyan területek ahol  
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nehezen működik. Megállapítja, hogy a Huzsvik program tervében is, és a Dunakanyar 

program tervében is szerepel a helyi pénz, ezért mindenképpen fontos terület.  

Megadja a szót Kun Csabának, a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi 

Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba VKIB elnöke: Elmondja, hogy a helyi pénz bevezetését Ő javasolta és nagyon 

fontosnak tartja, egyetért azzal, hogy ne csak a városra, hanem a kistérségre vonatkozzon a 

használata. Az 56 pontos programot érdekes felvetésnek találja, mert személy szerint az 56-os 

nevet nem tartja jónak. A fejlesztési és továbbfejlődési pontok legyenek feltárva, azokat 

amelyek a különböző területeken irányíthatóak, és a  Dumtsa Jenő cselekvési programmal 

összhangban vannak. Javasolja, hogy minden egyes fejezet, ami valamihez tartozik, pl. ha az 

idősekre vonatkozik, akkor az idősekkel, ha fiatalokra vonatkozik, akkor a fiatalokkal legyen 

egyeztetve, ha az oktatással, kultúrával kapcsolatos akkor az Oktatási és Kulturális 

intézményekkel, szervezetekkel, civilekkel legyen egyeztetve. Minden területnek megvan az a 

szférája, akikkel külön egyeztetni lehet. Ezáltal egy olyan széles körben elfogadott 

leegyeztetett fő szempontrendszert lehet felállítani, amit azután a lakosság elé lehet tárni. A 

fejlesztések területén javasolja, hogy a Koncerto program mindenképpen szerepeljen benne. 

Az időseknél csak három pont szerepel. A legfontosabb kérdésnek a közlekedést tartja, városi 

járdák, utak, helyzete, ezért mindenképpen javasolja beleírni, hogy utak, járdák, építése, 

karbantartása, felújítása a városban, mert a gyerekek sem tudnak biztonságosan közlekedni a 

városban. A járdaépítés szívügye, hogy minél több gyalogos közlekedést biztosító járda 

legyen. Javasolja a szakterületek vitája után, ezt a napirendi pontot, tárgyalja újra a 

Képviselő-testület.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy az első feladat a közmeghallgatás, amely 

után  az adott területek  képviselőinek továbbítva lesz a program. Ezután kerül a Képviselő-

testület és a lakosság elé. A szempontoknál nagyon fontos, ami az eddigi 56 pontnál is fontos 

volt, hogy elsősorban olyan javaslatokra kell koncentrálni, amelyeknek nincs nagy anyagi 

szükséglete. Lényege az, hogy egy együttműködés alakuljon ki minél szélesebb körben, 

lakossággal, szervezetekkel, a város pénzügyi helyzetét figyelembe véve. 

Megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: Észrevételezi, hogy a kultúra címszó alól kimaradt a 

MűvészetMalom, ezt mindenképpen belevenné, a fejlesztéseknél az Egészségügyi Intézet 

helyett Intézmény kellene, hogy szerepeljen. Felajánlja, hogy a levelező listákon és közösségi 

oldalaikon az 56 pont programját megfelelő módon publikálja, ezáltal eljut annyi civil 

szervezethez és annyi állampolgárhoz, akihez csak el tud jutni.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Köszöni Fekete János képviselő felajánlását, és elmondja, 

hogy a hivatalnak is van ilyen listája, amely alapján lehet dolgozni.  

 

Fekete János képviselő: Továbbiakban felhívja a figyelmet arra, hogy civil rendelet 

elnevezése az önmagában rossz meghatározás, mert benne szerepelnek az egyházak amelyek, 

nem civilek. A most megalakult Szentendrei Társadalmi Együttműködő Szervezet, amely 

kiterjeszti a működését, minden társadalmi szervezetre, beleértve az egyházakat és a pártokat 

is. Javasolja a civil rendeletet, a - rendelet a társadalmi együttműködésről - névre változtatni. 

Véleménye szerint a Civil tanács egy árnyék önkormányzat hatását kelti, javasolja konzultálni 

a mostani szentendrei társadalmi együttműködés társasággal, hogy ők hogyan gondolják az 

együttműködést.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Hidegkuti Gergely tanácsnok úrnak. 

 

Hidegkuti Gergely tanácsnok: Nem tartja lehetetlenségnek, hogy mindenkihez eljusson ez a 

program. Az 56 pont címet mindenképpen megváltoztatná, nehogy összekeverjék az 56-os 

eseményekkel, és nem biztos, hogy mindenki értené, főleg ha még újabb pontokkal bővülne. 

Javasolja ezzel kapcsolatban is legyenek újabb ötletek, hogy a decemberi Képviselő-testületi 

ülésre egy új cím, és nagy vázlatszerkezet legyen összeállítva, írja alá mindenki és legyen 

kiküldve Szentendre lakosságának, és még a költségvetés előtt összesítsék. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Miután a lakosság tájékoztatása szempontjából különböző 

javaslatok hangzottak el, ezért javasolja közmeghallgatáson tesztelni, majd legyenek elküldve 

a képviselőknek az adott tervezetek, decemberben pedig tárgyalja újra a Képviselő-testület, 

majd legyen róla tájékoztatva a lakosság.  

Megadja a szót Kiss Károly képviselőnek. 

 

Kiss Károly képviselő: Javasolja, hogy a VSZ Zrt által kiküldött havi számlák mellett 

szórólapon tájékoztassák a lakosságot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselőnek: Egyetért a VSZ Zrt által havi számla melletti kiküldéssel 

megfelelő előkészítés mellett. Valószínűnek tartja, hogy ezt a programot mindenki pozitívan 

tudja fogadni, és nem tartja nagy plusz költségnek. Véleménye szerint ezt a kiinduló 

alapállapotot kellene eljuttatni mindenkihez, hiszen nem csak a képviselők, és szervezetek 

véleményét kellene beleírni, hanem a beérkezett véleményeket, próbálja meg az 

önkormányzat összegezni. Ne várja el az Önkormányzat, hogy közmeghallgatáson az 

emberek ezt a programot rögtön átlássák, és véleményezzék, ezért tartaná jónak az írásos 

formát, mert mindenki otthon át tudja gondolni, meg tudja beszélni, stb.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Véleménye szerint sok jó javaslat hangzott el melyeket már 

most be kell építeni, és lényegesnek tartja, hogy így nem a Polgármester ötletei a döntőek, 

hanem minél szélesebb közösségé, ezért tartja jónak Kun Csaba javaslatát is mely szerint, 

beépítésre kerülnek a lakossági ötleteket, szervezetek ötleteit, és ezek után kerülnek 

kiküldésre a lakosság felé, amely már egy tájékoztatási célt is szolgálna. Mindenképpen 

előnyösnek tartja, hogy nem csak egy eredeti kiindulópontról szóló tájékoztatás kerül 

kiküldésre a lakosság felé, hanem az előzőekben említett lakossági ötletek, civil szervezetek 

által javasolt ötletek, és egyéb szervezetek által javasolt ötletekkel kibővített változat.  

Megadja a szót Dicső Zoltán képviselőnek. 

 

Dicső Zoltán képviselő: Vállalja, hogy az előbb említett szóróanyagot a saját képviselői 

körzetében kiosztja. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Köszöni a felajánlást. 

Megadja a szót Kun Csabának, a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi 

Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba VKIB elnöke: A terjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy a mostani 56 pontnál 

az ötös Kultúra címszó alatt 3. pontként található „A Szentendre és Vidéke ingyenes lakossági 

terjesztése” fejezet szerepel. Miután a Kulturális Központ Nonprofit Kft. üzleti tervében már 
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benne szerepel a január hónaptól induló ingyenes példány, amelyben javasolja ezt a 

programot méltó módon közzétenni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri a Hivatal dolgozóit, hogy holnapi napra készüljön egy 

olyan levél,  mely minden képviselőnek kiküldésre kerül, hogy hétfőig várja az önkormányzat 

a javaslataikat. Továbbá kéri dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző asszonytól, hogy a fontos 

szervezeteknek, Ipartestület, stb. levélben keresse meg és innen is várja az önkormányzat a 

javaslatokat. A decemberi Képviselő-testületi ülést II. fordulónak nyilvánítja, melyen az 

összes addig beérkezet javaslatot  megtárgyalják, és az lesz kiküldve a lakosság felé. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester átadja az ülés vezetését Alpolgármester úrnak, majd távozik 

az ülésteremből.  

 

 

 

17. Tájékoztató a Dunakorzó téli zárt kitelepüléseinek engedélyezésével kapcsolatos 

adminisztrációs terhek csökkentéséről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: megadja a szót. Kérdés, észrevétel nem lévén megállapítja, 

hogy a tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul vette. 

 

 

 

18. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár további változatlan színvonalon történő 

működésének kérdéséről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: megadja a szót. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: nem érti, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság miért a határozati 

javaslat „B” változatát támogatja. Véleménye szerint ennek nincs értelme, mert a Képviselő-

testület szavazott már arról, hogy a város által biztosított másfél millió forinton felül értendő a 

gyűjtésből befolyó összes pénzösszeg, és nem úgy, hogy azt csökkenti. Úgy érzi, heccelik a 

támogatókat, mert a testületi előterjesztések nyilvánosak, többen megkeresték őt, hogy mégis 

csökkenteni fogja az összegyűjtött összeg a Hivatal hozzájárulását? Kellemetlen helyzetet 

teremthet egy ilyen előterjesztés-változat, értetlenül áll a határozati javaslat „B” verziója előtt, 

mert nincs rá semmi szükség.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: kéri az Oktatási és Kulturális Bizottság Elnökét, 

válaszoljon az észrevételre. 

 

Zakar Ágnes képviselő, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: leszögezi, hogy nem szokott 

heccelni senkit sem. Tájékoztatásul elmondja, hogy a Könyvtár támogatására rendezett esten 

jelen volt, saját támogató összegén felül befizette azt is, amelyet általa küldtek. Sajnálatosnak 

tartja, hogy nagyon kevesen voltak a rendezvényen, bár az nagyon színvonalas volt, sőt volt 

olyan – az intézmény dolgozója – aki számon kérte tőle, hogy miért vannak ilyen kevesen. 
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Megdöbbent ezen, mert azt látta, hogy azok, akikről szólt a rendezvény, semmit nem tettek a 

siker érdekében. Miközben minden intézményben leépítések történtek, a Könyvtár teljes 

létszámmal üzemel, és őt azzal keresik fel, hogy miért zárják be a könyvtárat. Nem 

könyvtárbezárásról van szó, hanem valami egészen másról. Visszatér a rendezvényre, 

amelyről elmondja, hogy felháborítónak tartja, hogy az iskoláktól a Kulturális Kft-n keresztül 

mindenki igyekezett a maximumot kihozni a rendezvény érdekében, de a Könyvtárban 

dolgozók a saját érdekükben nem tettek semmi. Azt gondolja, hogy képviselő-társai az „A” 

változatot meg fogják szavazni, de ő maga a „B”-re szavaz, megismételve a már előzőekben 

elmondott véleményét. Szeretne választ kapni arra, hogy a Könyvtár dolgozói, vezetőjükkel 

együtt, mit tettek a 34 fős létszám megmentéséért?  

 

Fekete János képviselő: a „B” határozati javaslat már régen nem a Könyvtárról szól, hanem a 

lakossági összefogásról, azokról, akik elmentek a rendezvényre és befizették a támogatásukat, 

akik összegyűjtötték a 488 ezer forintot. 

 

 

Mikrofonon kívül Fekete János képviselő úr és Zakar Ágnes képviselő asszony vitázik 

egymással.  

 

 

Fekete János képviselő: folytatva hozzászólását elmondja, ha úgy döntenek, hogy az összeg 

bekerül a „nagykalapba”, akkor a lakosság többet semmilyen célra nem fog adakozni.  

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés zavarja a hozzászólást. 
 

Kéri képviselő-társait, hogy hallgassák végig hozzászólását, hiszen ő is végighallgatta őket.  

Elmondja, hogy megkérdezte az intézmény igazgatójától, hogy mire van szükségük. Ő 

elmondta, hogy azt szeretnék, ha az összegyűjtött pénzt egy olyan alapba kerülne bele – amit 

például a Könyvtár alapítványa is támogat – amelyből a Könyvtár állományát tudnák 

gyarapítani, hiszen az elmúlt években nem történt fejlesztés Ez mind a lakosság érdekeit 

szolgálná, mert olyan könyveket tudnának beszerezni, amelyekre évek óta nem volt lehetőség.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: Zakar Ágnes képviselő asszonynak reagálva – ismerve jó szándékát –  

elmondja, hogy a Könyvtár ügyét nem a dolgozók jelentik elsősorban, hanem maga a 

Könyvtárnak a működőképes állapotban tartása, legalább a jelenlegi színvonalon. Szerinte, 

akik adakoztak, nem a rendezvény sikere miatt tették azt, hanem önzetlenül adták, ezért 

elsősorban ezt kell figyelembe venni. Kéri Képviselő Asszonyt és képviselőtársait, hogy ne a 

„B” változatot szavazzák meg, hanem az „A”-t, azt is azzal, hogy ne a helytörténetre, hanem a 

Könyvtár állományának a fejlesztésére fordítsák az adományt, hiszen évek óta nem kaptak az 

állomány fejlesztésére pénzt. Véleménye szerint ez a most összegyűjtött pénz két éves 

fejlesztésre elegendő összeg, amely minőségi változást jelentene.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő:  

1. kéri képviselő-társait, hogy ne befolyásolják egymást a szavazásban, tartsák 

tiszteletben egymás döntését.  

2. kérdése, hogy lehet az, hogy ha egy megyei fenntartású intézményről a Megye azt 

mondja, hogy kell 9 millió forint – majd a kistérség összead 3 millió forintot – majd erre azt 

mondják, hogy köszönöm az összeget, nem csinálok semmit.  
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3. ha ebben az intézményben tartanak egy olyan rendezvényt, amely az intézmény 

sorsának hosszú távú megoldásáról szól, akkor nem érti, hogy az ott dolgozók miért nem 

tesznek a saját érdekükben semmit.  

 

Tolonics Gyula képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a támogató összeget az emberek a 37  

munkahely megvédésére adták össze, nem pedig az állomány fejlesztésére, hiszen arról nem 

volt szó a koncerten sem. Ezen kívül ismert, hogy a PMK – mint megyei intézmény – 

januártól állami kézbe kerül  

 

Kun Csaba képviselő: felidegesítette a vita. Felolvas egy részletet a TESZ-től kapott kör-e-

mailből – János aláírással: „… és a kedves képviselő hölgyek és urak úgy szavazták meg 

mindezt, hogy  azt sem tudták mi van a B-ben és az Atticus-jelentésben. Csak amit én 

hallottam, Kun és Hidegkuti bizottsági elnökök és a VSz Zrt könyvvizsgálója közölték, hogy 

nem volt idejük átolvasni. Ha ezek a személyek sem olvasták el, mit várjunk a mezei 

képviselőktől? A testületin a BDO előadásán jó néhányan feszült figyelemmel ettek, 

röhögcséltek, beszélgettek… majd lelkesen megszavazták.” 

Kedves János! – szólítja meg Fekete János képviselőt.  Elmondja, hogy véleménye szerint ez 

nagyon rossz képet fest a testületről, mert ennek alapján úgy tűnik, hogy össze-vissza 

röhögcsélnek, beszélgetnek, aztán minden hülyeséget megszavaznának.  

Egyrészt – ez hazugság – nem mondott ilyet a testületi ülésen. Azt mondta, hogy egyszer 

tudta elolvasni az Atticus-anyagot, de azt nem tudta elolvasni, amit a BDO írt, csak a 

bemutató anyagot. Ehelyett az jön le, hogy amiről tárgyaltak, magát az anyagot nem olvasta 

volna el, Hidegkuti képviselővel együtt – aki egyébként nem is bizottsági elnök. A leírtak az 

egész Képviselő-testületről egy negatív képet fest, és nem csak az egyik oldalról, és ezt kikéri 

magának. Arra is kíváncsi, hogy a most folyó vitáról mi fog megjelenni.  

 

 

Fülöp Zsolt képviselő mikrofonon kívül jelzi hozzászólási szándékát, de miután az SZMSZ 

szerinti hozzászólási ideje már elfogyott, plusz hozzászólási időt kér.  

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: szavazásra bocsátja, hogy Képviselő úr a napirendhez plusz 

idővel hozzászólhasson.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3401   Száma: 11.11.15/18/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 18:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 64.28 60.00 

Nem 2 14.29 13.33 

Tartózkodik 3 21.43 20.00 

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 - 

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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Nem - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Nem - 

Kiss Károly Tart. - 

Tolonics Gyula KVB elnök Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület támogatja a kérést, 

és megadja a szót. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy az emberek természetesen 

nem a könyvtár állományfejlesztésére, hanem a dolgozók munkahelyeinek megmentésére, 

illetve a pénzügyi lehetőségek bővítésére adták a támogatást. De ha a Megye már elfogadta 

azt a pénzmennyiséget, amelyet a kistérség önkormányzatai összeadtak – és megelégszik 

azzal – akkor véleménye szerint nem kell már hozzá több pénzt adni. Ha ezen felül van még 

erre a könyvtárra összegyűlt pénz, akkor azt úgy használják fel – ahogy azt a könyvtár 

szakmai irányítója is kérte – hogy a városlakók jobb kiszolgálása érdekében, fejleszthessék a 

könyvállományt. 

 

Zakar Ágnes képviselő: az előzőekben a bizottság véleménye alapján kapott észrevételt, de 

amit elmondott, az a saját véleménye a témában. Szavazásnál egyébként tartózkodni fog. 

Miután számára is fontos kérdésről van szó elmondja, hogy sajnos a rendelkezésükre álló 

pénzből nem tudják a könyvtárat támogatni, mert már a gyerekek múzeumi belépőjegyeinek 

támogatására sem futja. Nagyon sok fórumon, egyeztetésen vett részt ezzel kapcsolatban, és 

ennek apropóján kérdezi, hogy rajta kívül még ki mit tett, melyik szervezet, egyesület vállalt 

hasonló feladatot. Továbbra is fenntartja azt a véleményét, hogy csalódott abban, hogy ott, 

azon a rendezvényen csak ennyien voltak. Ahelyett, hogy az ott dolgozók azt kifogásolták, 

hogy a város nem hirdette a rendezvényt, véleménye szerint nekik kellett volna hirdetniük.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: elmondja, hogy előző nap e-mailben kérdezte meg a 

Könyvtár Igazgatójától, hogy mit tettek ennek az ügynek az érdekében, de eddig még nem 

kapott rá választ.  

Az indítványokat olyan szöveggel fogadja be, hogy „…a Könyvtár vezetőjével egyeztetett 

fejlesztési célokra fordítja…”.  
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Fekete János képviselő: egyetértve az elmondottakkal ismerteti, hogy személyesen beszélt a 

Könyvtár Igazgatójával, aki ezt a célt jelölte meg az adományokra. 

Kun Csaba képviselő reagálására elmondja, hogy vissza lehet hallgatni az ülések 

hanganyagát, sajnos az elmondottak hangzottak el. Több képviselő urat és hölgyet is tudna 

mondani, akik szintén nem figyelték az előadást, ettek, röhécseltek, stb.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: figyelmezteti a Képviselő Urat, hogy ez nem tartozik a 

napirend témájához.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési és közlekedési tanácsnok: véleménye 

szerint,  

a) ha nagyon azt akarják, amit az adakozók akarnak, akkor a PMK-ban ki kell tenni 

kérdőívet, amin be lehet jelölni, hogy mit szeretnének, hogy mire fordítódjon az 

adomány; 

b) ne kérdezzenek meg senki, döntsön a testület; 

c) legalább egy – a jelenlévő – adományozót kérdezzenek meg, hogy mit szeretne, mire 

fordítódjon az összeg.  

Javasolja továbbá, hogy minden egyes támogatás alkalmával szeretné az adott intézményben 

dolgozók munkaköri leírását látni. Biztos abban, hogy a Könyvtárban dolgozók közül 10-15 

ember biztos, hogy teljes mellszélességgel az ügy mellett volt, de abban is biztos, hogy nem 

mind a 34 ott dolgozó tette ugyanezt.  

 

Kiss Károly képviselő: egyetért az előtte szólóval. Megdöbbentette viszont az a közlés, hogy 

évek óta nem történt fejlesztés a Könyvtárban. Felmérte a Hivatal és a Könyvtár létszámát, és 

arra a következtetésre jutott, hogy a Könyvtár apparátusa fel van duzzasztva. Ezt a problémát 

már régen kezelnie kellett volna a Megyének.  

 

Kun Csaba képviselő: visszatérve az előző témára elmondja, hogy még az sem igaz, hogy 

megszavazták a BDO-jelentést, mert annak átdolgozásáról döntöttek. Címzetes Főjegyző 

Asszonyt kéri, hogy a következő testületi ülésre adjon tájékoztatást arról, hogyan nyilatkozott 

a jelentésről. Azt várta volna képviselő-társától, hogy elnézést kér azért, hogy ilyen képet fest 

a testületről az interneten, ehelyett azt mondta, hogy minden igaz, amit leírt.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: sajnos szentendrei sajátosság, hogy ahelyett, hogy 

örülnének, hogy sikerült közös összefogással a közös célt elérni, helyette egy parázs vita 

alakult ki.  

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja – az általa elmondott módosítással – 

a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3402   Száma: 11.11.15/18/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 18:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  



 130 

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 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 Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

506/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat által 

vállalt 1.500.000,- Ft támogatáson felül, a lakosság közadakozásából, valamint a jótékonysági 

est bevételéből a Szentendréért Közalapítvány elkülönített számlaszámára, a Pest Megyei 

Könyvtár támogatására érkezett összegeket a könyvtár vezetőjével egyeztetett fejlesztési 

célokra fordítja.  

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő:  2011. november 30. 

 

 

19. Tájékoztató a Dunakorzó téli zárt kitelepüléseinek engedélyezésével kapcsolatos 

adminisztrációs terhek csökkentéséről 

Előadó: dr. Török Balázs alpolgármester 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: mint előterjesztő röviden ismerteti az előterjesztés-

kiegészítést. Ez egy 4. ponttal egészíti ki a határozati javaslatot: „…felkéri a Polgármestert, 
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hogy az ingatlancsere elindításával egy időben a 0563/4 hrsz-ú ingatlan átminősítésének 

lehetőségét újra vizsgálja meg (Má-1 övezetből Má-1* övezeti besorolásba) azzal, hogy 

Popovits Frigyes úrtól kérje be a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Közép-Duna 

Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség írásbeli egyetértő 

nyilatkozatát.”  

 

Magyar Judit képviselő, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: a határozati javaslat 2. 

pontjáéban „beruházási szándék 5 éven belül…”  részben az 5 évet 3 évre javasolja a 

bizottság módosítani.  

 

dr. Filó András képviselő: kifogásolja, hogy az előterjesztés azt sugallja, hogy a vállalkozó 

önkormányzati területen akarja a madárkórházat megvalósítani. Felhívja a figyelmet, hogy ez 

nem így van, mert saját területén kívánta megvalósítani, de a Duna-Ipoly Nemzeti Park 

különböző okokból nem támogatta a terület átsorolását. Megjegyzi, hogy a terület két 

szomszédos telkének esetében viszont támogatták az átsorolást, amelyet a Képviselő-testület 

is elfogadott. A vállalkozó ez után – mivel saját telken, saját pénzből egy nemes célt kíván 

megvalósítani – elment a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságára, ahol szóbeli támogatókat 

talált az ügyhöz. Az önkormányzati cseretelek azért jött szóba, mert ez így, saját telkén nem 

valósítható meg. Kéri, hogy támogassák a madárkórház megvalósulását, mert ez egy igen ékes 

színfoltja lenne a városnak.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság által javasolt 3 évet nem 

fogadja be, ezért kéri, szavazzanak elfogadásáról:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3403   Száma: 11.11.15/19/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 18:38  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 14.29 13.33 

Nem 4 28.57 26.67 

Tartózkodik 8 57.14 53.33 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 
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Tolonics Gyula KVB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

Fekete János Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba VKIB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester:megállapítja, hogy a Képviselő-testület nem támogatja a 

módosító javaslatot. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja – az általa 

felolvasott módosítással – a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3404   Száma: 11.11.15/19/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 18:39  

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 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán 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. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 
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dr. Török Balázs alpolgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

507/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. úgy dönt, hogy támogatja a „Szentendrei Madár-elsősegély és Környezeti Nevelési 

Tanoda” megvalósításának ötletét; 

2. hozzájárul ahhoz, hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 8179 hrsz-

ú ingatlan értékarányos megosztásra kerüljön a 0563/4 hrsz-ú ingatlan értékében, és a 

megosztási vázrajz szerint megadja a tulajdonosi hozzájárulást ráépítés jogcímén az 

engedélyezési tervdokumentáció elkészítéséhez a következő feltételek szerint, melyet 

szerződésben rögzítenek: 

- az ingatlan csere csak abban az esetben lép hatályba, ha az uniós pályázaton elnyeri a 

pályázati összeget, és a beruházás megvalósul, továbbá szerződésben 5 évig 

kötelezettséget vállal annak fenntartására és üzemeltetésére, 

- Szentendre Város Önkormányzata – értékbecslés alapján - értékarányosan elcseréli a 

8179 hrsz-ú ingatlanának egy részét a 0563/4 hrsz-ú ingatlan teljes területére oly 

módon, hogy a területcsere során legfeljebb a „madárkórház” megvalósításához 

szükséges területet adja cserébe az önkormányzat (azaz legfeljebb 2500 m2-t),  

- a ráépítés tulajdonosi hozzájárulása érvényét veszti, amennyiben az uniós pályázaton 

nem nyeri el a támogatási összeget, vagyis nem nyer a pályázaton, és/vagy a 

beruházási szándék 5 éven belül meghiúsul/nem realizálódik 

- 5 éven belül, ha nem valósul meg a Madár-elsősegély és Környezeti Nevelési Tanoda, 

úgy az eredeti állapot visszaáll, a csere nem jön létre, továbbá az esetlegesen végzett 

beruházásokért sem jár ellenérték, 

- a csereszerződés hatálybalépése után kerülhet csak a beruházónak a tulajdonába a 

csereingatlan, valamint az ingatlanon felépített épület, addig Szentendre Város 

Önkormányzat tulajdonában marad, vagyis a ráépítési hozzájárulás nem jelent 

tulajdonjog szerzést sem az ingatlan, sem a felépítmény vonatkozásában, 

- a megvalósuláshoz szükséges összes költséget Popovits Frigyes vállalja, beleértve a 

0563/4 hrsz-ú ingatlan teljes területére vonatkozó értékbecslés elkészítésének 

költségét is, 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a megállapodást kösse meg és amennyiben a 

megállapodásban rögzített feltételek teljesülnek, úgy a csereszerződést is kösse meg 

Popovits Frigyessel; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlancsere elindításával egy időben a 0563/4 hrsz-

ú ingatlan átminősítésének lehetőségét újra vizsgálja meg (Má-1 övezetből Má-1* 

övezeti besorolásba) azzal, hogy Popovits Frigyes úrtól kérje be a Duna-Ipoly 

Nemzeti Park Igazgatóság és a Közép-Duna Völgyi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség írásbeli egyetértő nyilatkozatát.  Az 

átminősítés teljes költségét Popovits Frigyesnek kell állnia. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. január 31. 
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20. Előterjesztés zöldfelületek megújításáról III. forduló 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, befogadja a 

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság és az Egészségügyi, 

Szociális és Civil Bizottság által javasolt módosítást, hogy „…a Képviselő-testület kérje fel a 

Jogi és Ügyrendi Bizottságot, hogy következő ülésén vizsgálja meg a posta előtti szobrok 

elhelyezésének és fennmaradásának jogszerűségét.” 

 

Zakar Ágnes képviselő: a képviselők figyelmébe ajánlja a Szobor Bizottság által tett 

javaslatokat – amely az előterjesztés mellékletét képezi – és külön felhívja a figyelmét 

Főépítész Asszonynak a X. pontra vonatkozó határidő betartatására.  

 

dr. Filó András képviselő: megdöbbentette a Szobor Bizottságban lévő egyes emberek 

hozzáállásával kapcsolatban. Elmondja, hogy a Művészeti Tanács tagja a Vajda Lajos Stúdió 

Vezetője – Takács Gábor – aki támogatja a Turul-szobor megvalósítását ott, ahol a Turul-

Szoborért Alapítvány szeretné megvalósítani, miközben az általa – a Szobor Bizottságba – 

delegált tag nemmel szavaz. Érdekesnek találta azt is, hogy a Civil Szervezetek 

összejövetelén megszólította egy TESZ-es hölgy – valamilyen Andrea – aki elmondta, hogy 

maximálisan támogatja a Turul-szobrot, de nem azon a sík területen ahova tervezik, mert 

Turul-szobor csak hegyen lehet. Ő megkérdezte tőle, hogy az Alföldön hova teszik a Turul-

szobrot? Másik dolog, amelyet ismertet, hogy állítólag Krizbay Alex a legjobboldalibb 

képzőművész Szentendrén, és felkérték a látványterv elkészítésére, de azzal, hogy a 

tatabányai Turul-szobor egy förmedvény, kizártnak tartja, hogy a városban legyen ilyen. 

Amikor megkérdezte tőle, hogy olyan indokot mondjon, ami művészeti szempontból 

indokolná, hogy ne a tervezett helyen legyen azt válaszolta, hogy olyat nem tud mondani, de 

azért nem támogatják az adott területen, mert ott lehet masírozni. Páljános Ervin szintén 

készített látványtervet, de ő a Kálváriára képzeli a szobrot – miután ott már két szobra is van. 

Elmondja, hogy nem azért emelik a Turul-szobrot, hogy ott masírozzanak, hanem azért, mert 

egy ősi magyar jelkép. Az elmondottak alapján fenntartással fogadja a leírtakat, mert szerinte 

az ad hoc bizottságokban nem biztos, hogy a legfelkészültebbek vesznek részt.  

 

Zakar Ágnes képviselő: tájékoztat, hogy az ad hoc bizottság tagjainak – amelyet a városban 

lévő szobrok áthelyezése céljából hoztak létre – egy részét Polgármester úr jelölte ki, másik 

részét pedig a Képviselő-testület. Felsorolja az ad hoc bizottság tagjainak neveit, és elmondja, 

nem emlékszik arra, hogy Takács Gábor jelen lett volna üléseiken. Munkájuk során 

végigjárták a város szobrait, a szobrok áthelyezését a bizottság egyik esetben sem támogatta, 

azt viszont igen, hogy a szobrok környezetét rendbe kell tenni. A Turul-szoborral 

kapcsolatban elmondja, hogy ő tett rá javaslatot, amelyet a bizottság minden tagja támogatott. 

Azt nem tudja, hogy ki milyen pártállású a bizottságban, de mindenki megszavazta, és 

fontosnak tartja, hogy legyen Turul-szobor Szentendrén. Azzal viszont nem értenek egyet, 

hogy a kínai étterem előtti parkolóban legyen a helye, és javasolták, hogy a Turul Szoborért 

Alapítvány a Művészeti Tanáccsal együttműködve vizsgálja meg, hogy helyette a Kálvária tér 

lehetne megfelelő helyszín.  
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Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési és közlekedési tanácsnok: kéri, hogy a 

Turul-szobor helyszínéről később döntsenek, most tárgyalják meg, amit kell és zárják le a 

vitát.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: szavazásra bocsátja a vita lezárására tett indítványt.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3405   Száma: 11.11.15/20/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 18:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr 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 - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület támogatja a vita 

lezárását. Megadja a már előzőleg  hozzászólásra jelentkezett képviselőknek a szót. 

 

Fekete János képviselő: dr. Filó András képviselőnek az előzőekben tett észrevételére 

válaszolva elmondja, hogy azon a bizonyos fórumon Szondi Andrea szólította őt meg, de ő 

nem a TESZ tagja.  
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Fülöp Zsolt képviselő: szerinte helyére kellene tenni a nemzeti jelképeinket, mert nagyon sok 

félreérthető szándék is tapad némelyikhez, ezért közösen gondolkodva kellene megtalálni a 

helyüket. Az a lényeg, hogy közösen tudjanak megfelelő méltósággal ünnepelhető helyszínt 

találni. A kínai étterem előtti helyszínt nem tartja megfelelőnek, elsősorban a 11-es főút 

forgalma miatt, viszont a Kálvária tér – a már meglévő szobrokkal – a magyarság egyik 

szentendrei központi helye lehetne. A zöldfelületek megújítása pedig megkapná a helyét 

ebben az előterjesztésben – mert egy-egy szobor elhelyezésével, áthelyezésével kapcsolatban 

nagyon eltérő vélemények lehetnek – hiszen a városnak több olyan apró tere, parkja van, 

amelyek rendbetétele nagyban befolyásolja a város arculatát.  

 

Dicső Zoltán képviselő: szerinte nem kell a Turul-szobrot szégyellni, nem kell eldugni a 

Kálvária térre.  

 

dr. Filó András képviselő: miután többféle ember él egy településen, javasolja, hogy 

mindenkinek legyen egy olyan területe, ami neki tetszik. Krizbai Alex a tatabányai Turul-

szobortól kap hányingert, ő pedig a Posta előtti szobroktól. Megjegyzi, hogy a megjelölt 

helyen már nincs kínai étterem, az a 11-es főút és a Dunakorzó találkozása, az egyik 

legfrekventáltabb hely, a város kapuja, ahol a Turul-szobornak jó és szép helye lenne.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felhívja a figyelmet, hogy Zakar Ágnes képviselő 

asszony által jelzett határidők csak a Szobor Bizottság által javasolt határidők, végrehajtásuk 

előtt testületi, vagy bizottsági döntés szükséges, ezért arról még előterjesztést kell készíteni.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3406   Száma: 11.11.15/20/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 18:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

Fekete János Igen - 
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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 Távol - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

508/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. felkéri a Főkertészt, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítész Karával 

együttműködve hallgatói munka keretén belül 2012. tavaszára Szentendre Város 

Zöldfelületi Koncepcióját előkészítse; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetésben biztosítson a munkában 

résztvevő hallgatók és szakmai vezetőik költségeire max. 100.000 Ft-ot. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. június 30. 

 

 

21. Előterjesztés Szentendre településrendezési terv felülvizsgálata jóváhagyásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Takács Eszter építészmérnök, 

tervező.  

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: kéri Főépítész Asszonyt, hogy nyilatkozzon arról, hogy a 

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság módosító javaslatai 

befogadhatóak-e, valamint adjon tájékoztatást az egyeztető megbeszélésekről. Felhívja a 

figyelmet az előterjesztés-kiegészítésre, amely a Tesco-beruházás megállapodás módosítását 

tartalmazza.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: elmondja, hogy a Városüzemeltetési, 

Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság a Ribizli, Barackos köz korrekció kapcsán a 

korábbi testületi döntésre figyelemmel, amely a tulajdoni viszonyok rendezésére irányult,  azt 

kérte, hogy a perfeljegyzés előtt kiadott építési engedély visszavonásának tárgyában kérjen 

javaslatot a város címzetes főjegyzője a Kormányhivataltól. Az 5.6. pontban (előterjesztés 6. 
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oldalán - Birtokközpont a HÉSZ 17. § (8) bekezdésének módosítása) a kifüggesztésben 

szereplő 8. pont szövegezését javasolja elfogadni. Mindkét javaslat befogadható, de a 

másodikkal kapcsolatban határozati javaslatot kíván felolvasni.  

„Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Pomáz, 

Kőhegy kertes mezőgazdasági övezet, tervezett új köztemető déli határa, Kálvária út 

meghosszabbítása, és a jelenlegi belterületi határ által közrezárt területre vonatkozó 

településrendezési eljárása során – magyarul a Tófenék és a Kőhegy alja – foglalkozzon a 

birtokközpont ökológiai folyosó övezeten való elhelyezésének kérdésével a Duna-Ipoly 

Nemzeti Park észrevételével tekintettel.” 

Az előterjesztés óta beérkezett észrevételekkel kapcsolatban tájékoztatást ad arról, hogy e 

napon ¼ 3-kor kapták meg az Állami Főépítész véleményét faxon, amelyben felhívta a 

figyelmet arra, hogy a jogszabály jóváhagyásakor jogszabályon alapuló észrevétel nem 

maradhat fenn. Ezzel együtt érkezett faxon a DINPI-nek a véleménye is, amely két 

tekintetben határozottan fenntartja azt az álláspontját, ami a kifüggesztés során ellentétes 

véleményként rögzült. Ez az, hogy nem tudják elfogadni azt a javaslatot – amely az 

előterjesztésben is szerepel, a 0560/4 és 0560/6 hrsz-ú ingatlanok tekintetében – hogy olyan 

szabályozási javaslat kerüljön beépítésre, amely valamilyen módon kezeli az ellentétes 

véleményt. Jogszabály hivatkozásokkal rögzítette atz, hogy nem támogatják ennek a két 

ingatlannak a szabályozás módosítását. A másik véleménye a nyugati tehermentesítő út és a 

Kőzúzó utca közötti átkötésre vonatkozik, amely nem szabályozási elemként, hanem 

tájékoztató elemként kerüljön feltüntetésre. Hogy ne legyen jogszabályon alapuló észrevétel, 

javasolja, hogy a tervezett átkötő út feltüntetésétől az Önkormányzat most tekintsen el, hiszen 

a nyugati tehermentesítő út nyomvonala sincs még kijelölve. Ráérnek erről az utakkal 

kapcsolatos szabályozás során dönteni. Mielőtt az Állami Főépítész ezt a véleményét megadta 

volna, néhány nappal ezelőtt megküldte a HÉSZ szövegére – három pontra – vonatkozó 

észrevételt.  

Az egyik, hogy a HÉSZ 5. § (2) bekezdésében szerepel, hogy közcsatornára történő rákötési 

kötelezettség van, mellyel kapcsolatban felhívta a figyelmet, hogy ez a kötelezettség nem 

írható elő. A HÉSZ 5 § (2.a) bekezdésének, amely a 9. § (7.b) bekezdésének helyébe lépett 

volna, utolsó mondata törlésre kerül. Ezt az is alátámasztja, hogy az Önkormányzatnak a 

talajterhelési díjjal kapcsolatos rendelete kezeli a problémát.  

A másik észrevétele az volt, hogy a Nap utcai lakópark szabályozási tervének beépítésekor az 

akkor – 2001-es jóváhagyáskor – hatályos rendelkezések kerültek beépítésre. Észrevételezte, 

hogy a jelenlegi jogszabályi környezet szerint, kötelező fásítást előírni csak az Ötv. 29. § (4) 

bekezdésének figyelembe vételével lehetséges. Javasolja, hogy a Rendelet 9. § (16) 

bekezdésében a h-i-j pontokat töröljék.  

A harmadik észrevétel a 20. §-ra vonatkozó stilisztikai észrevétel, mely szerint jelen 

formájában értelmetlen az előírás, a pontos szöveg a következő lenne: „Szentendre 

közigazgatási területe felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület 

besorolásba tartozik.”  

A HÉSZ és a Szabályozási Terv jóváhagyásakor arról kellene dönteni, hogy a szabályzatot az 

előterjesztésben szereplő rajzi mellékleteivel fogadja el a testület, – amelyben a Kőzúzó úti 

átkötés már nem szerepel, mert annak elhagyása javasolt.  

A Kulturális Örökségvédelmi Iroda a véleményezési idő lejárta után jelezte, hogy az 

egyeztetési anyagban szereplő műemléki környezetek lehatárolásának tisztázása szükséges. A 

tervezett lehatárolások és a KÖH által nyilvántartottak összevetésére csak a közzétételt 

követően kerülhetett sor. Elmondja, hogy a KÖH az adatszolgáltatásában szereplő műemléki 

területeket kisebb mértékben tartják nyilván, mint az a Szabályozási tervben szerepel, viszont 

a műemléki környezetek határai jelentősen változnának, ha az Örökségvédelmi Hivatali 

észrevételeket beépítik. Mivel itt is az van, hogy a kifüggesztésben nem szerepelt – és ezáltal 
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nem nyílt lehetőség vélemény nyilvánításra – javasolja, hogy a Képviselő-testületnek az 

alábbi határozati javaslat elfogadását:  

„Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pest Megyei 

Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája műemléki területre tett módosítási 

igényét, de nem jelen eljárás keretében kívánja beépíteni, hanem felkéri a Polgármestert, hogy  

A műemléki területek és környezetük feltüntetése érdekében önálló településrendezési eljárást 

kezdeményezzen.” 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: az elhangzott javaslatokat befogadja. Megadja a szót.  

 

Kun Csaba képviselő, Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 

elnöke: kellemetlennek tartja, hogy nagyon sok új információ van, amelyeket a bizottságok 

nem tudtak megtárgyalni. Nem tudja, hogy lehet kezelni azt, hogy az utolsó pillanatban 

küldenek hatóságok állásfoglalást. Meggondolandónak tartja, hogy egy következő fordulóban 

hozzák vissza a testület elé az előterjesztést. Hozzászólásában azt is észrevételezi, hogy 

pontatlanul került megfogalmazásra a bizottsági határozat, hiányzik belőle az a rész, – 

amelyet Főépítész Asszony is említett – hogy a testület nem támogatja a korrekció 

módosítását a Ribizli utca esetében. Hoztak egy olyan határozatot is, hogy a korábbi testületi 

döntés értelmében kérik Címzetes Főjegyző Asszonyt, hogy a Kormányhivatal felé járjon el 

annak érdekében, hogy az építéshatósági engedély felfüggeszthető-e, vagy visszavonható-e, 

tekintettel arra, hogy erre a területre szabályozási terv módosítás készül, illetve az 

Önkormányzat tulajdonviszony ügyében is pert indított, így perfeljegyzés került a területre. 

Tehát ez ügyben jó lenne tudni, hogy hogyan lehet megakadályozni az építkezést a területen.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdezi, hogy a Jövő Nemzedékek Országgyűlési biztosának a 

megállapításaira milyen válaszok születtek, mert egyeztetést kezdeményezett a biztos és a 

Hivatal között, már az önkormányzati válaszlevél kapcsán. Kérdezi továbbá, hogy ennek 

következménye, hogy a Natura 2000-es részből az út-átkötés kikerült – mert ez is szerepelt a 

biztos levelében. 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: megadja a szót Címzetes Főjegyző Asszonynak a 

válaszadásra.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Jövő Nemzedékek Ombudsmantól érkezett egy sok 

pontból álló észrevétel a HÉSZ elfogadási rendjére vonatkozóan. Elmondja, hogy a 

kollégákkal és a tervezésben résztvevő tervezőkkel egy észrevétel csomagot állítottak össze – 

ezt küldték meg a képviselők részére. Beszámol arról, hogy előző nap az Ombudsman 

irodájában egyeztettek, amelynek során egyértelműen kijelentették, hogy politikai 

döntéshozatalban ők nem kívánnak részt venni és a képviselő-testületi ülésen sem kívánnak 

megjelenni. Ezt dr. Agócs Ilona jelentett ki határozottan és egyértelműen. Mindezt arra 

válaszolva mondta el, hogy Fülöp Zsolt képviselő úr kezdeményezte, hogy hívják meg a 

testület ülésére az ombudsmant. Arra viszont nyitott volt, hogy egyeztetést folytassanak az 

általuk kezdeményezett észrevételek és a Hivatal álláspontja tekintetében. A Hivatal által 

elkészített anyagot megkapták, és megítélése szerint több ponton nyugvópontra kerültek vitás 

kérdések. Végső álláspontjuk az volt, hogy ma Magyarországon az okozza a legtöbb 

problémát, hogy a jogszabályi rendelkezés nem pontos és nem koherens. Tehát jogalkotói 

módosításokra lenne ahhoz szükség, hogy egyértelműen legyen értelmezhető bizonyos 

fogalmi rend az településrendezési jogszabályokban, mellyel kapcsolatban ők is 

kezdeményezéssel éltek a jogalkotó felé. Az értelmezésben lehet különbség, hogy ők és a 

Hivatal hogy értelmez bizonyos jogi fogalmakat. Azt külön kiemelték, hogy a véleményezési 
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anyagban nem szereplő – utána érkező, és a lakosság, vagy az érintettek által nem 

véleményezhető elemeket – lehetőség szerint eljárásban ne hagyjon jóvá külön véleményezés 

nélkül a testület, mert az eljárásjogilag aggályossá teheti az eljárás szabályszerűségét. Szó volt 

még arról is, hogy ezeket az észrevételeket – amelyeket jogi és szakmai szempontból tettek 

meg – Polgármester úr majd a válaszában kiegészítheti a HÉSZ módosítására vonatkozó 

körülmények ismertetésével, és annak az indoklásával. Mivel a Jövő Nemzedékek 

Ombudsman azt kérte, hogy még a HÉSZ elfogadása előtt kerüljenek elfogadásra az ő 

levelében foglaltak, a következő határozati javaslat elfogadását javasolja: „Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az észrevételeket és a döntés 

meghozatalát indokoló körülményeket küldje meg a Jövő Nemzedéke Országgyűlési 

Biztosának, a 2011. október 27-én érkezett JNO-347/2011. számú levelére, és kezdeményezze 

nála az állásfoglalása felülvizsgálatát.”  

Valójában nem tudja mi lesz ennek a folytatása, mert amikor az Ombudsmani Hivatalban a 

Kolléganőnek jelezték, hogy még a korábban megküldött észrevételekre sem kaptak választ, ő 

elismerte, hogy tényleg nem. Megpróbálta – az instrukcióik alapján – azt a jogi helyzetet 

kezelni, ami jelenleg ebben a fázisban még kezelhető, úgy, hogy az önkormányzat céljai a 

lehető legjobban, a jogszerűség keretein belül maradhassanak. 

  

Fülöp Zsolt képviselő: szerinte az Ombudsman levelében egyértelműen leírta az ajánlást a 

város számára. Idéz a levélből: „…a jelen állásfoglalást előterjesztésként bocsássa a 

képviselő-testület elé, a vizsgált településrendezési eljárásban megalkotandó 

településrendezési eszközökről történő képviselő testületi döntést megelőzően….” A 

vizsgálatot és az állásfoglalást külön előterjesztésre javasolta. Az anyag végén a 

következtetés az volt, hogy “...a Képviselő-testület az állásfoglalásban foglaltakra tekintettel 

a településrendezési eszközöket az adott tartalommal ne hagyja jóvá, illetve ne állapítsa 

meg....; ... a különböző eljárásokat vonja egybe az Önkormányzat...; ... külön hatástanulmány 

készüljön ezeknek az együttes következményeiről...” 
Véleménye szerint az anyag végén a következtetések között szerepel, hogy mi fog történni, ha 

a testület nem veszi figyelembe ezt az állásfoglalást, miszerint az Alkotmánybíróságnál fogja 

megtámadni ezt az önkormányzati határozatot, ezt viszont érdemes lenne elkerülni.  

Azért kezdeményezte azt, hogy lehetőség szerint legyenek jelen a testületi ülésen – illetve 

azért küldte meg az önkormányzat által összeállított választ az ombudsmani levélre, hogy az 

információ áramláson valamennyire próbáljanak segíteni, illetve hogy a törvényi helyeket 

lehessen kezelni, és valamennyire nyugvópontra jusson a dolog.  

Címzetes Főjegyző Asszony által elmondottakból arra a következtetésre jutott, hogy arról 

nem nyilatkoztak, hogy visszavonják a megállapításaikat? 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: ilyen nyilatkozatot nem tettek, és nem is tehettek, 

hiszen ők nem döntésre jogosultak, és a tárgyalás idején a főosztályvezető sem érkezett meg, 

bár ő sem döntésre jogosult. Az a megállapítás az ügyintéző hölgyet is elbizonytalanította – 

amire eddig építette az állásfoglalásában szereplő véleményt – miszerint a felülvizsgálati 

eljárásra vonatkozóan a környezeti vizsgálat hiányát jelölte meg, mint eljárásjogi hibát. Az 

viszont számára is – és az érdekelt államigazgatási szervektől beérkezett vélemények alapján 

számukra is egyértelmű az, hogy nem felülvizsgálatról, hanem téves szóhasználatról van szó, 

és ez egy módosítás, amely több ponton, direkt, és meghatározott módon jelenti ennek a 

HÉSZ-nek a korrekcióját. Abban az esetben, ha az érintett államigazgatási szerv ezt 

felülvizsgálatként kezelhette volna az egyébként pontos tartalmi elemekkel körülhatárolt 

módosítási anyagot, akkor két körben tett konkrét kérdésre sem adhattak volna felmentést az 

SKV rendeletben foglalt környezeti vizsgálat alól. Az SKV rendelet 1. § 3. bekezdésében 

foglalt módosítási eljárási szabályoknak megfelel a város eljárási rendje. Valóban nem 
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szerencsés szóhasználat szempontjából a felülvizsgálat és módosítás összemosása, de 

tartalmilag jelen állapot szerint – az iratanyag áttekintése után – mindazok a kötelező elemek 

és eljárási lépések ebben az eljárásban fellelhetőek, ami az SKV rendelet 1. § 3. bekezdésében 

foglalt módosítási eljárás elemeit támasztják alá. Elmondja, hogy a beszélgetés végén azt 

mondta az ügyintéző, hogy egy kicsit elbizonytalanodtak abban, hogy a felülvizsgálatról, 

vagy egy több ponton lévő HÉSZ módosításról van szó.  

A másfél órás egyeztetés végére már csak két vitatott pont volt, ez pedig a fehér foltok 

kezelése, amellyel kapcsolatban kéri Főépítész Asszonyt, adjon tájékoztatást, ha a képviselők 

igénylik. Ezzel kapcsolatban más a jogértelmezése az Ombudsman jogászának, Nagy Béla 

tervezőnek, a Főépítésznek és a Hivatal szakmai stábjának. Arra a közös megállapodásra 

jutottak, hogy szerencsésebb lenne egy taxatívabb szabályokat meghatározó jogszabály, ami 

nem a jogalkalmazóra, vagy adott esetben az Ombudsmanra bíz bizonyos dolgok 

meghatározását, átértelmezését, hanem egyértelmű szabályozást ad.   

 

Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési és közlekedési tanácsnok: a 933 és a 940 

hrsz-ú ingatlanok megközelítéséhez kiszabályozott útszakasszal kapcsolatban kér 

tájékoztatást. … ezt viccnek szánta, mert eddig ilyen szinten folyt a társalgás.  

Véleménye szerint nem testületi ülésen kellene a témát ilyen mélységekben tárgyalni. Vagy 

döntsenek arról, hogy az előterjesztés megtárgyalását visszaküldik bizottságnak, vagy 

függesszék fel, vagy fejezzék be ezt a jellegű tárgyalást.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3407   Száma: 11.11.15/21/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 19:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 76.92 66.67 

Nem 3 23.08 20.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

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

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Fekete János Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Kiss Károly Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyetért a vita 

lezárásával. Megadja a szót a szavazás előtt jelentkezett képviselőknek.  

 

dr. Filó András képviselő: megjegyzi, hogy ő még hozzá sem tudott szólni a kérdéshez, és 

már lezárják a vitát. Megdöbbentette az Ombudsmani Hivatal eljárása, mert egy részről részt 

vesz egy politikai eljárásban – hátulról osztják nekik az észt Waschler és társai – másrészt 

pedig, amikor meghívást kap a testületi ülésre, akkor nem jön el, mert nem tudna válaszolni a 

kérdésekre. Úgy megijedt az Ombudsmantól, hogy minden pénz kiesett a zsebéből. Az, hogy 

az Alkotmánybírósághoz fordulhat és megtámadhatja – ez közröhej tárgya – ő semmi ilyet 

nem tehet. Ajánlása lehet csak, illetve év végén beszámolhat az Országgyűlésnek. Ennyit az 

ombudsmani vizsgálatról, meg arról, hogy mennyi ér a Jövő Nemzedékek Ombudsmanja, aki 

így részt vesz politikailag egy város rendezési tervében, de nyílta nem meri felvállalni.  

Kérdése, hogy a beérkezett 9 vélemény határidőre érkezett-e be, valamint a határidő lejárta 

után érkezett még több javaslat is?  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: megadja a szót Főépítész Asszonynak a válaszadásra.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: válaszolva a kérdésre elmondja, hogy ami az 

előterjesztés táblázatában szerepel – 9 észrevétel – azok a határidőben beérkezett 

észrevételek. Egy van – a Kőzúzó utca és a nyugati tehermentesítő út átkötésére vonatkozik – 

ami nem külső vélemény, az a fennálló ellentétes vélemény kezelését célozza. A 8-as számú 

észrevétel is, ahol tervezői javaslat került beterjesztésre azért, hogy a fennálló ellentétes 

vélemény – ami a kifüggesztett anyagban szerepel, amit a szeptemberi ülésén a Képviselő-

testület elfogadott, és úgy döntött, hogy ez így kerüljön kifüggesztésre –  kezelését 

tartalmazza. Ezeken kívül nem érkezett más javaslat, illetve ezen a napon érkezett a DINPI és 

az Állami Főépítész javaslata. Miután Képviselő úr nem volt jelent amikor ezt ismertette, 

erről ad néhány szóban tájékoztatást számára. 

 

dr. Dukai Miklós képviselő: felhívja a figyelmet arra, ha nem zárják le a Településrendezési 

terv felülvizsgálati eljárást, akkor a város olyan különböző eljárásokat vehet a nyakába, amely 

végén több százmilliós kártérítést is fizethet. Javasolja ezért, hogy a javaslatot ebben a 

formájában fogadják el.  

A TESZ képviselőitől kérdezi … inkább felteszi az éternek – hogy egy olyan anyag, amely 

elméletileg a testületi ülésre készült, az előbb elmegy az Ombudsmanhoz, mielőtt a 

képviselők elé bekerülne, vagy a szakbizottságok foglalkoznának az anyaggal. Ezt a Hivatal 

nevében is kikéri maguknak, hogy ilyen megkerülős úton menjenek anyagok, akár elferdítve 

is.  
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Megjegyzi még, hogy nem lehet véletlen, hogy megszüntetésre kerülnek ilyen formájukban az 

ombudsmani hivatalok, mert a hozzá fűzött reményeket nem váltotta be – mondhatni az egész 

ombudsmani hivatal egy sóhivatal.  

 

Tolonics Gyula képviselő: szavazás előtt szünetet kér.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3408   Száma: 11.11.15/21/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 19:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 80.00 

Nem 1 7.69 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós 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 - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

dr. Filó András Nem - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület támogatja a 

javaslatot. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: miután az SZMSZ szerinti hozzászólási ideje lejárt, 1 perc 

hozzászólási időt kér, hogy az elhangzottakra válaszoljon.  
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dr. Török Balázs alpolgármester: szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3409   Száma: 11.11.15/21/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 19:29  

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 - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület támogatja a 

javaslatot. Megadja a szót Képviselő Úrnak 1 percre.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: felhívja dr. Dukai Miklós képviselő figyelmét, hogy a Képviselő-

testület anyagai nyilvánosak. Nem a Hivatal háta mögött, hanem képviselői esküjének 

megfelelően próbált tájékozódni, és azt szeretné elkerülni, hogy esetleg az Önkormányzat egy 

jogsértésbe „gyalogoljon bele”, amelynek esetleg komoly pénzügyi következményei is 

lehetnek. Véleménye szerint felelősen járt el akkor mikoN megküldte a Hivatal válaszát az 

Ombudsmannak, amelyben azt kérte, hogy lehetőség szerint jöjjenek el a testületi ülésre. 
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Levelet írt erről Címzetes Főjegyző Asszonynak és kérte, hogy vegyék fel az Ombudsmani 

Hivatallal a kapcsolatot és tisztázzák ezt a jogi félreértést.  

Ha Képviselő úr úgy ítéli meg, akkor javasolja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság vizsgálja 

meg, hogy képviselői esküjének megfelelően járt-e el, illetve kéri, hogy a Jogi és Ügyrendi 

Bizottság vizsgálja ezt meg.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: megadja a szót a tervezőnek.  

 

Takács Eszter építészmérnök, tervező: megítélése szerint két dolog keveredett össze. Az 

egyik az, hogy az államigazgatási szervek mit írtak, a másik pedig, hogy milyen pontokat 

kellene kivenni. Több olyan észrevétel érkezett, amely bizonyos pontok kivételét javasolja, 

amelynek nagyon örül, mert az eredeti anyagban sem szerepeltek ezek – a bizottság látta azt 

az anyagot, mert előttük a pontok nélkül szerepelt, hiszen ezek utólag beszavazott pontok 

voltak. Az államigazgatási szervek a saját dolgaikat mondják el, amelyet már több hónappal 

ezelőtt is elmondtak. Elmondja, hogy egy új kérdésre válaszolt a DINPI is, mert olyan 

dolgokat kellett kivenni, ami eleve ellentétes volt a jogszabály-rendszerrel. Nem egy 

módosított dolgot fogadnak el, hanem azt, amit eddig is az államigazgatási szerv úgy 

gondolta, hogy nem kell.  

Megköszönve az eddigi munkát, elmondja, hogy nagyon szeretett a városba járni, nagyon meg 

volt tisztelve, de azzal, hogy a tervezési díjat lecsökkentették, az elmúlt évben szinte ingyen 

dolgoztak. Az ezzel kapcsolatban összegyűjtött és feldolgozott anyagot szívesen publikálja a 

sajtóban, illetve felajánlja egyéb tudását is. Úgy ítéli meg, hogy nem csak Nagy Béla tudja 

megítélni, hogy a városközpontban nincs rendezési terv… ezt pontosan tudja minden 

várostervező, aki elvégzi az egyetemet meg tudja állapítani, hogy nincs a központra városterv, 

ami az Ombudsman egyik problémája is. nem arról van szó, hogy nem azt írták az anyagra, 

hogy külön rendezési terv készül, hanem az illeszkedés szabályait kell alkalmazni – ez viszont 

nem jogellenes. Címzetes Főjegyző Asszony is erre utalt akkor, amikor a jogértelmezési 

problémákat említette.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: megköszöni a hozzászólást.  

Tájékoztatást ad arról, hogy Hargitai Katalin munkacsoport tag összegyűjtötte és átadta a 

Hivatalnak azokat az íveket, amely javaslatokat és észrevételeket tartalmaz. Megköszöni és 

elmondja, hogy helyén fogja kezelni ezt a Hivatal. 

Ismerteti, hogy a szünet után először az Ombudsmannak adandó válaszról, majd a többi 

határozati javaslatról egyben döntenek. 

Bejelenti a szünetet.  

 

 

Szünet 19.36 órától 19.52 óráig.  

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: szünet után megadja a szót. 

 

Tolonics Gyula képviselő: ügyrendi javaslata, hogy az Ombudsmannak adandó válaszról 

döntsenek most és az egyéb kérdéseket rendkívüli testületi ülésen tárgyalják még meg és 

döntsenek róla. A rendkívüli ülésre november 29-ét javasolja, a közmeghallgatás előtti 

időpontra.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: egyetért a javaslattal. Felkéri Címzetes Főjegyző Asszonyt, 

olvassa fel még egyszer a határozati javaslatot.  
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dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: „Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

felkéri a Polgármestert, hogy az észrevételeket és a döntés meghozatalát indokoló 

körülményeket küldje meg a Jövő Nemzedéke Országgyűlési Biztosának, a 2011. október 27-

én érkezett JNO-347/2011. számú levelére, és kezdeményezze nála az állásfoglalása 

felülvizsgálatát.”  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3410   Száma: 11.11.15/21/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 19:54  

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. Török Balázs polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

509/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 

észrevételeket és a döntés meghozatalát indokoló körülményeket küldje meg a Jövő 

Nemzedéke Országgyűlési Biztosának, a 2011. október 27-én érkezett JNO-347/2011. számú 

levelére, és kezdeményezze nála az állásfoglalása felülvizsgálatát.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

  

22. Előterjesztés az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló    

…..47/2000. (IX.15.) Önk. Sz. rendelet módosításáról szóló …./2011.(….) számú 

rendelet megalkotásáról 

 Előadó:dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, majd megadja a szót 

Bizottsági elnököknek, képviselőknek. 

Egyéb kérdés észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a rendeletet. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3411   Száma: 11.11.15/22/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 19:54  

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 - 
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Hidegkuti Gergely tanácsnok 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 - 

Kun Csaba VKIB elnök Távol - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a rendeletet elfogadta, 

és a következő rendeletet hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

44/2011. (XI. 22.) Önk. sz. számú rendelete  

  

az építészeti és természeti értékek helyi védelméről  

szóló 47/2000. (IX.15.) Önk. számú rendelet  módosításáról  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a természet 

védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24.§ (1) b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 

műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. törvény 30. §, a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a 66/1999. /(VIII.13.) FVM rendelet 1. § 

alapján az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 47/200. (IX.15) Önk. sz. 

rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:  

 

1.§ 

 

A R. preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a természet 

védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 24. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. törvény 30. §, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a 66/1999. 

(VIII.13.) FVM rendelet 1. § alapján az építészeti és természeti értékek helyi védelmére a 

következő rendeletet alkotja: 

 

2.§ 

 

(1) A R. B. mellékletének 8. pontja a következőkkel egészül ki: 

Hrsz: 1789, 1788, 1790, 1932, 2247, 2292, 2324, 2362, 2363, 2365/1, 3704, 3732/5 

 

(2) A R. B. mellékletének 19. pontja a következőkkel egészül ki: 

 Hrsz: 2053, 2054, 2058, 2087/1, 3684 
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3.§ 

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

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Szentendre, 2011. november 15. 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

  polgármester címzetes főjegyző 

 

 

23. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli 

és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 51/2006. (XII.15.) 

Önk. sz. rendeletének módosításáról szóló …../2011. (….) sz. önkormányzati 

rendelet megalkotásáról. 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket, elmondja, hogy a 

Bizottságok az „A” változatot támogatták. 

Megadja a szót Pintér Ádámnak, az Egészségügyi Szociális és Civil Bizottság elnökének. 

 

Pintér Ádám ESZCB elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az Egészségügyi 

Szociális és Civil Bizottság azért utasította el rendeletet, mert a kéri, hogy vizsgálják meg a 

Bursa Hungarica visszaemelésének a lehetőségét. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja az „A” variációt. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3412   Száma: 11.11.15/23/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 19:56  

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: 
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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 - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok 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 - 

Fekete János Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Kun Csaba VKIB elnök Távol - 

 

 

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

módosítását elfogadta. 

Szavazásra bocsátja egyben a rendeletet. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3413   Száma: 11.11.15/24/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 19:56  

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 

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 - 
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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 - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Kun Csaba VKIB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a rendelet elfogadta, 

és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

45/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 

 

a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról  

szóló 51/2006. (XII.15.) Önk. sz. rendeletének módosításáról  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) 

és (3) bekezdésében, 38. § (1) bekezdés c) pontjában és (9) bekezdésében, 43/B. § (1) és 

(3) bekezdésében, 45. § (1)-(3) bekezdéseiben, 46. § (1) bekezdésében, 47. § (1) 

bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 

18. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében, 21. § (1) és (3) bekezdésében, 131. § 

(1) bekezdésében és 137. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és 

természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 51/2006. (XII.15.) Önk. sz. 

rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:  

 

1. § 

 

 (1) A R. 18. § (1) bekezdés b) pontjának helyébe az alábbi szöveg lép: 

„18. § (1) b) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150%-át; 

és” 

 

(2) A R. 18. § (4) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

„Az ápolási díj havi bruttó összege  

az éves központi költségvetésben meghatározott alapösszeg 80%-a. 
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2. § 

 

(1) E rendelet 2011. december 1-jén lép hatályba, rendelkezései a hatályba lépéskor még el 

nem bírált és a hatályba lépést követően benyújtott kérelmek esetében alkalmazandók.  

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2011. november 15. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

  polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 

24. Tájékoztató a Középdunamenti Beruházó Szolgáltató és Kereskedelmi 

Vízgazdálkodási Társulat 2010. évi számviteli beszámolójáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti a tájékoztatóban szereplőket. Egyéb kérdés, 

észrevétel nem lévén a Képviselő-testület tudomásul vette a tájékoztatást. 

 

 

25. Előterjesztés Szentendre településrendezési terv tervezési szerződés – 

örökségvédelmi hatástanulmányáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket, egyéb kérdés 

észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3414   Száma: 11.11.15/25/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 19:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85.71 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 
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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 - 

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. - 

Kun Csaba VKIB elnök Távol - 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

510/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. hozzájárul ahhoz, hogy Szentendre Településrendezési terve felülvizsgálata 

tervezésére, a Portaterv Kft-vel 2008. május 14-én kötött vállalkozási szerződés 

módosításra kerüljön, mert az eljárás során ismételt véleményezés és ezáltal 

tervezői többletmunka vált szükségessé, melynek díja 600.000 forint + Áfa, azzal a 

kikötéssel, hogy a jóváhagyáshoz szükséges örökségvédelmi munkarész 

(hatástanulmány) költségét, 1.000.000,-Ft + Áfa, a tervezőnek kell megfizetnie; 

2. az 1. pontban meghatározott díjazásra az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

„rendezési tervek” költségvetési sora nyújt fedezetet. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 
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26. Előterjesztés Baranya Beáta közterület-használati ügyében benyújtott fellebbzés 

elbírálásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

19.58. órától zárt ülésen folytatódik a tárgyalás, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 19.59 órától az ülést megnyitja, jelenlévő képviselők száma: 

14 fő. 

 

 

27. Előterjesztés Anna közben lévő túlkerítés kapcsán hozott 391/2011. (IX.8.) Kt. Sz. 

határozat hatályon kívül helyezéséről és új döntés meghozataláról 

 Előadó: dr. Török Balázs alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket. 

Megadja a szót dr. Filó András képviselőnek. 

 

dr. Filó András képviselő: Véleménye szerint nem lehet jogokat alapozni egy olyan 

megállapodásra, amely 1984-ben készült. Személyes szolgalom csak és kizárólag egy emberre 

vonatkozik, és azt sem lehet megállapítani, hogy az Önkormányzat részéről ki írta alá ezt a 

megállapodást. Elmondja, hogy ez egy olyan megállapodás, ami semmilyen jogosítványt nem 

keletkeztet, és egy ilyen megállapodásra alapozva nem tartja jónak jogokat adni a jelenlegi 

tulajdonosnak. Javasolja az I-es határozati javaslatban szereplő 2. pontot vegyék ki a 

határozatból, és ne legyen része a szerződésnek. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Török Balázs alpolgármester úrnak. 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: Nem fogadja be a javaslatot, kéri szavazzanak róla. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy aki igennel voksol, az elfogadja dr. Filó 

András képviselő javaslatát, aki nemmel szavaz, az pedig Alpolgármester úrral ért egyet.  

Megadja a szót dr. Filó András képviselőnek, ügyrendi hozzászólásra. 

 

dr. Filó András képviselő: Kéri dr. Kirchhof Attila aljegyző véleményét arról, hogy ez a 

megállapodás ez nem keletkeztet semmiféle jogot a jelenlegi tulajdonosnak  Felhívja  

figyelmet, hogy ha most a Képviselő-testület elfogadja ezt a határozatot, akkor most ezzel 

keletkeztet jogot, ami eddig nem volt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Kirchhof Attila aljegyző úrnak. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: Véleménye szerint is egy korábban kötött szerződésről van szó, 

amelyet az akkori tulajdonossal kötöttek. Volt egy megállapodás és ez alapján a megállapodás 

alapján használják jelenleg is a területet az érintettek. Ettől függetlenül van arra lehetőség, 

hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete ezt figyelembe vegye. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Filó András képviselőnek, ügyrendi 

hozzászólásra. 

 

dr. Filó András képviselő: Elmondja, hogy a kérdésre nem kapott választ, amely szerint az a 

megállapodás, ami a szerződés mellékletét képezi, nem keletkeztet jogot a jelenlegi 

tulajdonosnak, ebben kéri a Hivatal állásfoglalását. Véleménye szerint a jelenlegi 

tulajdonosnak nem jár a szolgalom, ne adják neki meg. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző:  Felhívja dr. Filó András képviselő figyelmét, hogy az előbbi 

válaszát is azzal kezdte, hogy egyetért vele. A szerződést akkor Szentendrei Városi Tanács 

részéről „valaki” aláírta, tehát az ingatlan akkori tulajdonosával kötöttek szerződést, és az 

ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre nem került, tehát az akkori tulajdonos kapott egy 

lehetőséget. Ezzel párhuzamosan mondta azt az előbb, hogy ettől függetlenül az ingatlan 

használata az azóta eltelt időben is így történt. A jelenlegi vevők az ily módon történt 

használattal vették meg a telket. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a Városnak ezt 

kötelezően biztosítani kell. A Képviselő-testület ettől függetlenül dönthet úgy, hogy ad 

használatot vagy nem. Jogot nem keletkeztet a jelenlegi tulajdonosnak, de ettől függetlenül a 

Képviselő-testület dönthet másképp.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Kiss Károly képviselőnek. 

 

Kiss Károly képviselő: Kérdezi, hogy mekkora területről van szó? 

 

Mikrofonon kívül érkezik a válasz, 80. ? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja, dr. Filó András javaslatát, hogy a 

határozati javaslatból a 2-es pontot vegyék ki. Továbbá elmondja, hogy aki nemmel szavaz, 

az dr. Török Balázs alpolgármester határozati javaslatát támogatja. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3416   Száma: 11.11.15/27/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 20:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 1 7.14 6.67 

Nem 2 14.29 13.33 

Tartózkodik 11 78.57 73.33 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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dr. Filó András Igen - 

Fekete János Nem - 

Kiss Károly Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Tart. - 

Magyar Judit PEB 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. - 

Kun Csaba VKIB elnök Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület dr. Filó András 

módosítási javaslatát elutasította.  

Szavazásra bocsátja az I-es és a II-es határozati javaslatot az eredeti tartalommal. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3417   Száma: 11.11.15/27/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 20:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 86.66 

Nem 1 7.14 6.67 

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Magyar Judit PEB 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 - 

dr. Filó András Nem - 

Kun Csaba VKIB elnök Távol - 

 

     

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

javaslatokat elfogadta, és a következő határozatokat hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

512/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. a 391/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozatát hatályon kívül helyezi; 

2. a tulajdonában álló Szentendre, belterület 2981/6 hrsz. alatt felvett, 550 m² területű, 

közterület megnevezésű, az ingatlan-nyilvántartásban, Névtelen utca 2981/6 hrsz 

(Anna köz) ingatlanból, a 2981/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, Marczali László János 

által a 2981/1 hrsz korábbi tulajdonosa és az önkormányzat által kötött megállapodás 

révén elkerített terület jövőre vonatkozó használati díjának megállapításáról az 

önkormányzat által készítendő díjséma alapján fog dönteni. 

 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2011. december 20. 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

513/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. készüljön elemzés a város területén külön a profitszerzés (különösen a HÉV állomás 

környéke) és külön a nem profitszerzés céljából igénybe vett köztulajdon használatáért 

kiszabott terület- és földhasználati díjak értékelésével és összehasonlító kutatás alapján 

a különböző területeken a jövőben alkalmazandó földhasználati díjak vonatkozásában, 

mely egységes főbb szempontokat tartalmaz az egyedi ügyek mérlegelésre méltó 

körülményeire is; 

2. készüljön intézkedési javaslat az elemzés alapján a profitszerzés célját szolgáló 

területek földhasználati díjának megemelésére, annak érvényesítésére. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2011. december 20.      
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28. Előterjesztés a szentendrei 0281/49 hrsz.-ú és a 7960 hrsz-ú ingatlanokra 

vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről. 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket, egyéb kérdés 

észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja mindkét határozati javaslat „A” változatát. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3418   Száma: 11.11.15/28/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 20:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 90.91 66.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 9.09 6.67 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

dr. Filó András Távol - 

Kun Csaba VKIB elnök Távol - 

dr. Török Balázs Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati 

javaslatokat elfogadta, és a következő határozatokat hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

514/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. a Szentendre, 0281/49 hrsz. alatt felvett, természetben Izbégen, a Csicserkó dűlőben 

található rét megjelölésű, 1288 m2 alapterületű  Magyari Kornél tulajdonában álló 

ingatlan, elővásárlási jogával élni nem kíván, de azt az ingatlanra fenntartja, és az ingatlan 

8.500.000,- Ft vételáron történő adásvételi szerződés megkötéséhez hozzájárul. 

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

 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 2011. november 20. 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

515/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. a Szentendre, 7960 hrsz. alatt felvett, természetben az Erdősor utca 11. szám alatti 711 

m2 alapterületű ingatlan árverés kitűzése során közzétett ajánlat vonatkozásában az 

árverés befejezéséig, az utolsónak tett vételi ajánlat vonatkozásában pedig a licitnapló 

lezárásnak napján 24 óráig a közzétett vételi ajánlattal megegyező összegű vételi 

ajánlattal elővásárlási jogával élni nem kíván, de azt az ingatlanra fenntartja, 

2. Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatról a Tótszegi és Társa Végrehajtó Irodát értesítse. 

 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 2011. november 20. 

 

 

 

29. Tájékoztató a Szentendre, Bogdányi út 11. sz. alatti ingatlan társasházzá 

alakítása tárgyában felmerült kérdések megvizsgálásáról. 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti a tájékoztatóban szereplőket. Egyéb kérdés, 

észrevétel nem lévén a Képviselő-testület tudomásul vette a tájékoztatást. 
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30. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi ellenőrzési tervéről 

 Előadó: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket, miután dr. Molnár 

Ildikó címzetes főjegyző nem kívánja kiegészíteni az elhangzottakat, szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3419   Száma: 11.11.15/30/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 20:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

dr. Filó András Távol - 

Kun Csaba VKIB elnök Távol - 

dr. Török Balázs Távol - 

 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

516/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2012. évi 

belső ellenőrzési tervet elfogadja.  

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: beszámolásra évente 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ügyrendi javaslata, hogy az Előterjesztés az Önkormányzat új  

Ügyvédjének kiválasztásáról szóló napirendi pontot, a Képviselő-testület ülés végén 

tárgyalják.  

Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3420   Száma: 11.11.15/31/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 20:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 
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dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

dr. Filó András Távol - 

Kun Csaba VKIB elnök Távol - 

dr. Török Balázs Távol - 

 

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

elfogadta. 

 

 

31. Előterjesztés fogorvosi működtetési jog eladásáról. 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket, egyéb kérdés 

észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3421   Száma: 11.11.15/31/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 20:09  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

dr. Filó András Távol - 
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Kun Csaba VKIB elnök Távol - 

dr. Török Balázs Távol - 

 

 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

517/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 439/2011. (X.13.) Kt. sz. 

határozatának 2. pontját az alábbira módosítja: „2. a határozat mellékletét képező tartalommal 

megbízási szerződést köt a Szépkuti Dent Szolgáltató Kft.-vel (Cg. 01-09-972584, Szépkuti 

Dent Szolgáltató Kft., székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 6. 1. em. 3.) fogorvosi 

vegyes körzet ellátásáról.” 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

32. Előterjesztés Gazdasági Ellátó Szervezet Intézményvezetői pályázatának 

elbírálásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

20.10 órától zárt ülésen folytatódik a tárgyalás, melyről külön jegyzőkönyv készül.  

 

 

 

 

33. Előterjesztés Kulturális Központ Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsági tagságáról 

való lemondásról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 20.11.órakkor a zárt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők 

száma: 12 fő. 

Szavazásra bocsátja az óvoda építéséről szóló sürgősségi indítványt.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3424   Száma: 11.11.15/33/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 20:13  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok 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 - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

dr. Filó András Távol - 

Kun Csaba VKIB elnök Távol - 

 

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

szóló sürgősségi indítványt napirendre tűzi.    

 

 

 Sürgősségi indítvány óvodaépítésről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: A sürgősségi indítvánnyal kapcsolatban elmondja, hogy 

mint ismeretes a városban a lakosság száma évről évre nő, jellemző a fiatal kisgyermekes 

családok beköltözése, valamint a nagycsaládosok örvendetesen magas száma. A helyi 

önkormányzat fenntartásában működő Szentendre Város Óvodai Intézménye mellett 

mindhárom történelmi egyház, valamint nyolc alapítvány, illetve magánszemély működtet 

óvodát. A jelenleg hatályos 1993. évi LXXIX. közoktatásról szóló törvény 132. § (6) 

bekezdése alapján 2012. augusztus 31-éig valamennyi óvodai neveléssel összefüggő szülői 

igény teljesítéséhez szükséges feltételt meg kell teremteni. A lakcímnyilvántartó rendszer, 

illetve a jellemző szokások alapján 2012/13-as nevelési év kezdetére mintegy 1140 

óvodáskorú gyermek elhelyezését kell a településnek biztosítania. Az októberben 

nyilvánosságra hozott köznevelési törvénytervezet a csoportok létszámát 25 főben 

maximálja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú mellékletét 

hatályon kívül helyezi, így az önkormányzat az óvodai csoportra megállapított maximális 
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létszámot az eddigi húsz százalékkal nem emelheti meg. Ennek alapján a jelenlegi 

körülmények között el nem helyezhető gyermekek száma 171 fő. 

Az újabb óvodaépítésével kapcsolatban folytattak tárgyalásokat Mobilbox és egyéb 

könnyűszerkezetes létesítményeket építő cégekkel az árkalkuláció szempontjából. 

Amennyiben a szabályozási tervet sikerül elfogadtatni, akkor a Baptisták is részt vállalnak 

az építkezésben.  

Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Szeretné felhívni Képviselőtársai figyelmét, hogy az előterjesztésben 

a táblázatban, a Református óvodára vonatkozóan a férőhelyek számánál elírás történt, és 80 

férőhely helyett 108 férőhely van a Református óvodában. 

 

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

határozati javaslatot.  

 

 Szavazás eredménye 

 

#: 3425   Száma: 11.11.15/33/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 20:13  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok 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 - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

dr. Filó András Távol - 

Kun Csaba VKIB elnök Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

520/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

5. a növekvő óvodai férőhely igények kielégítése céljából legalább 3 db, egyenként 25 

férőhelyes óvodai csoportszobát és a szükséges egyéb kiszolgáló létesítményeket 

magában foglaló óvoda megépítése pénzügyi hátterének megteremtése céljából 

pályázni kíván; 

6. felkéri a Polgármestert az 1. pont szerinti pályázat előkészítésére, így különösen a 

pályázati lehetőségek felkutatására, továbbá az építés helyszínére és a kivitelezés 

technológiájára vonatkozó javaslattételre. 

 

Határidő: 2012. január 31. 

Felelős: Polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja, hogy az ülést az Egyebek napirendi 

ponttal folytassa a Képviselő-testület. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3426   Száma: 11.11.15/34/0/A/KT 

Ideje: 2011 november 15 20:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

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

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

dr. Filó András Távol - 

Kun Csaba VKIB elnök Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 

 

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

 

 

34. Egyebek: 

 

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

 

Fekete János képviselő: Meghívását tolmácsolja a Képviselő-testületnek 2011. november 24-

re, a Szamos Marcipánban megtartandó első TESZ klubestre, ahol Gaál Szécsi András volt 

titokszolgálati miniszter és Gulyás József beszélgetnek különböző izgalmas dolgokról. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Elmondja, hogy kapott egy e-mail-t egy újságcikkről, amely arról 

szól, hogy a Várpalotai kistérség 3 milliárd forintos hitelét átvállalta az állam. A Kistérség 

vezetője az a választ adta arra a kérdésre, hogy ezt hogyan sikerült elintézni, hogy jó a lobbi 

ereje. Kérdése ezzel kapcsolatban, hogy nem lehetne-e a szentendrei híres lobbi erőt bevetni, 

hiszen több miniszter és államtitkár is lakik itt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy ez nem egy átlagos eset, ugyanis az 

Önkormányzati Szövetséges belül is többször téma volt, meg lehet próbálni, de ez egy 

speciális és egyszeri eset volt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Dukai Miklósnak a Jogi és Ügyrendi 

Bizottság elnökének. 

 

dr. Dukai Miklós JÜB elnök: Elmondja, hogy Wendel Schindele urat a Magyar Állam egy 

igen magas kitüntetésben részesítette, mely díjátadón az ő meghívásából volt szerencsém részt 

venni, igen felemelő volt ott lenni ezen a kitüntetés átadón, mert  az Ő körzetében lakik az 

idős úr. Még egyszer gratulál Wendel Schindele úrnak. 

Továbbá, ha jól értesült róla, akkor Szűcs Imréné ma volt körünkben utoljára itt a Képviselő-

testületi ülésen, szép nyugdíjas éveket kíván neki, és jó pihenést. Megköszöni a munkáját és 

azt is, hogy sok segítséget köszönhet neki. Gratulál hozzá, hogy nyugdíjba megy.  
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35. Előterjesztés az Önkormányzat új ügyvédjének kiválasztásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, majd megadja a szót 

dr. Dukai Miklósnak, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének. 

 

dr. Dukai Miklós JÜB elnök: Elmondja, hogy a sürgősség indítvány formájában a 

MűvészetMalom tárgyában a pályázati kiírást és a szerződés-tervezetet elfogadta a Bizottság. 

Az új ügyvéd kiválasztásával kapcsolatban elmondja, hogy a mai nap folyamán reggel a Jogi 

és Ügyrendi Bizottság ülésén három ügyvéd kolléga meghallgatására került sor. Név szerint: 

dr. Andriska Szilvia, dr. Járai Gábor, és dr. Kun Krisztián. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 

javaslata, miután minden meghallgatottnak volt pozitív és negatív oldala is, és a bizottságnak 

nem nyerte el kellőképpen a tetszését, ezért kompromisszumos javaslatuk van egy 

előterjesztés-kiegészítés formájában, amely szerint azt javasolták, hogy dr. Andriska Szilvia 

ügyvédnő a sürgős ügyek tekintetében egy ideiglenes megbízást kapna. Elmondja, hogy nem 

egy általános megbízási díj formájában kerülne díjazásra, hanem óradíjas formában. A 

továbbiakban a Bizottság szeretné, ha pontosításra kerülnének azok a feladatok, amelyeket a 

kiírásban megfogalmazott a Hivatal, időközben kiderülne, hogy hogyan válik be dr. Andriska 

Szilvia az Önkormányzatnak. A továbbiakban elmondja, hogy azért döntöttek dr. Andriska 

Szilvia mellett, mert egyedül neki van önkormányzati tapasztalata, ugyanakkor egyéni 

ügyvédként tevékenykedik, viszont egy olyan ügyvédi társulás áll mögötte, amely reményt ad 

arra, hogy szakmailag egy nagy csapat segíti munkáját, ezért szakmailag jobbnak értékelték. 

Kéri a Képviselő-testületet, hogy ezt az előterjesztés ebben a formában támogassa. 

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester: Javasolja pontosítani a határozati javaslatot azzal, hogy az 

ideiglenes megbízást az új ügyvéd megbízásáig-ra változtassák meg. Az óradíja pedig 

18.000,- Ft. + áfa összegben legyen meghatározva.  

Megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: Kérdezi, hogy a sürgős ügybe beletartozik-e az Atticus jelentésből 

levont következtetés, amely szerint munkajogi és büntetőjogi ügyeket kezdeményezzen a VSZ 

Zrt. volt vezérigazgatója ellen? 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik. 
 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Véleménye szerint igen. Kérdezi dr. Dukai Miklóst a JÜB 

elnökét, hogy az új ügyvéd feladata legyen-e az Atticus és a Sportcélú Kft. esetében a 

feljelentés szükségének vizsgálata.  

Megadja a szót dr. Dukai Miklósnak, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének. 

 

dr. Dukai Miklós JÜB elnök: A bizottsági ülésen ennyire részletesen nem foglalkoztak vele, 

de a maga részéről tudja támogatni a javaslatot, hogy több ügyben is próbálják ki az ügyvédnő 

tudását. A bizottság azt is javasolta, hogy a két ügyvédnő ne egymás között adja át az 

ügyeket, hanem dr. Túri Edit az Önkormányzatnak adja le, és utána csak a peres ügyek legyen 

átadva dr. Andriska Szilvia ügyvédnő részére.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Úgy gondolja, hogy a feljelentések akkor beletartozhatnak az  

új ügyvéd feladatába.  
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Megadja a szót dr. Filó András képviselőnek. 

 

dr. Filó András képviselő: Sokallja a 18.000,- + áfa óradíjat. Elmondja, hogy az utazással 

eltöltött időt is fizetni kell, nem csak az ügyre ráfordított időt, így valószínű nagyobb összeg 

fog kijönni. Emiatt javasoltak egyenlőre csak egy – két ügyet. Elmondja, hogy már a Jogi 

bizottsági ülésen is megkérdezte, hogy amit dr. Túri Edit ügyvédnő átad ügyeket, az a Hivatal 

jogászaihoz kerülnek-e, mert véleménye szerint az Önkormányzat jogászainak kellene 

képviselniük az Önkormányzatot tárgyalásokon, mert a jogászoknál van az a tárgyi tudás, 

amely egyes esetekben nélkülözhetetlen. Javasolja, hogy amelyek könnyebb ügyek, azokat a 

Hivatal jogászai képviseljék, ne adjanak minden ügyet át, mert nagyon gyorsan olyan óraszám 

jön ki, ami kifizethetetlen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Az adott esetben javasolja maximálni, hogy 18.000,- Ft + áfa, 

maximum …….Ft.  

Megadja a szót dr. Dóka Zsolt jogtanácsos és közbeszerzési tanácsadónak. 

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos: Áthidaló megoldásként javasolja elfogadni az Ügyvédnőnek az 

átalánydíjas javaslatát, amely 350.000,- Ft + áfa. Amennyiben ezt elfogadná a Képviselő-

testület, akkor lenne egy megbízása, mely alapján teljes körüen ellátná az ügyeket. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Javasolja, hogy december végéig határozott idejű megbízásos 

szerződést kössön vele az Önkormányzat legyen, januárban pedig kiderül, hogy hogyan 

tovább.  

Megadja a szót dr. Dukai Miklósnak a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének. 

 

dr. Dukai Miklós JÜB elnök: Egyetért a javaslattal, azzal a különbséggel, hogy nem kötne 

határozott idejű szerződést, mely 30 napos határidővel felmondható, átalánydíja max. 

350.000,- Ft + Áfa.  

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik!  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Dóka Zsolt jogtanácsos és közbeszerzési 

tanácsadónak, hogy olvassa fel a határozati javaslatot. 

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos:  Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. dr. Andriska Szilvia ügyvédet (Székhelye: 1033. Budapest, Bogdáni út 6/c. III/4. ) 

bízza meg az Önkormányzat, megbízás keretében történő jogi képviseletével, az 

ajánlatban rögzített 350.000,- Ft + áfa havi átalánydíjon; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az ajánlatkérésben és az ajánlatban rögzített feltételekkel 

az ügyvédi megbízási szerződést kösse meg; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a tartós ügyvédi megbízás érdekében további ajánlatokat 

kérjen be, és az ajánlatkérés eredményét terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3427   Száma: 11.11.15/35/0/A/KT 



 170 

Ideje: 2011 november 15 20:33  

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 - 

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 - 

Kun Csaba VKIB elnök Távol - 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

521/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

4. dr. Andriska Szilvia ügyvédet (Székhelye: 1033. Budapest, Bogdáni út 6/c. III/4. ) 

bízza meg az Önkormányzat, megbízás keretében történő jogi képviseletével, az 

ajánlatban rögzített 350.000,- Ft + áfa havi átalánydíjon; 

5. felkéri a Polgármestert, hogy az ajánlatkérésben és az ajánlatban rögzített feltételekkel 

az ügyvédi megbízási szerződést kösse meg; 

6. felkéri a Polgármestert, hogy a tartós ügyvédi megbízás érdekében további ajánlatokat 

kérjen be, és az ajánlatkérés eredményét terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő:      1 – 2. pont: azonnal  

3. pont: 2011. december 08. 

Felelős:     Polgármester 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: 20.40 órakor az ülést bezárja.  

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 


