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Szám: 22/2011. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2011. október 27-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel  

tartott rendkívüli üléséről 

 

 

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

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

Gergely, Kun Csaba, Magyar Judit, dr. Pázmány Annamária, 

Tolonics Gyula és Zakar Ágnes képviselők 

 

Távol vannak:               dr. Filó András, Kiss Károly, Pintér Ádám 

Hivatalból jelen 

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

 

Tanácskozási joggal 

jelen van az ülésen:   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. Reinhoffer Katalin jogi referens, dr. Gerendás Gábor 

irodavezető, dr. Nádudvari Gyöngyi vagyongazdálkodási-jogi 

ügyintéző, dr. Hevesi Tünde vagyongazdálkodási ügyintéző, Gabay 

Anett vagyongazdálkodási ügyintéző,  

 

Napirendi pontokhoz  

meghívottak:  

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 15.00 órakor az ülést megnyitja, megállapítja, hogy 12 fővel a 

Képviselő-testület határozatképes.  

Elmondja, hogy a kiküldött meghívóban négy napirendi pont szerepel, ezen kívül egy 

sürgősségi előterjesztés is készült, mely a Szentendre megyei jogú várossá történő 

nyilvánításáról szól.  

Megadja a szót Magyar Juditnak, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

Magyar Judit PEB elnök: Javasolja, hogy a mai nap folyamán csak a BDO-val kapcsolatos 

napirendi pontot tárgyalja meg a Képviselő-testület. Indoklásul elmondja, hogy későn kapták 

meg az előterjesztéseket, és a többi anyaggal kapcsolatban a város érdekében szakértőkkel 

konzultálni nem tudott.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavaztatni fog a javaslatról, de véleménye szerint indokolt a 

többi napirendi pont megtárgyalása is. A legutóbbi Képviselő-testületi ülésen már szó volt 

arról, hogy ezeket a napirendi pontokat egy csomagban fogja a Képviselő-testület tárgyalni. A 

vagyonkoncepció tárgyalása első fordulós, az Atticus Zrt. vizsgálatról szintén a későbbiekben 

lesz lehetősége a Képviselő-testületnek tárgyalni, és maga a határozati javaslat is azt 
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tartalmazza, hogy ezzel a kérdéskörrel mindenképpen foglalkozni kell. A negyedik napirendi 

pont határidős, mert ha az Önkormányzat szeretne pénzt kapni az államtól, akkor ezt a 

lehetőséget meg kell ragadnia. A sürgősségi indítvány megtárgyalásának indoka, hogy most 

zajlik az önkormányzati törvény reformja, tehát most van lehetőség ebben a kérdéskörben 

bármit is tenni. 

Megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: Csatlakozik Magyar Judit képviselő javaslatához. Nem vitatja a 

napirendi pontok jogosságát, és szükségességét, de úgy gondolja, hogy az idő rövidsége miatt 

nem tudta felelősségteljesen végignézni a napirendi pontokat, és a problémás kérdéseket 

megtárgyalni szakértőkkel, bizottságokkal. E miatt a BDO, a vagyonkoncepció és a helyi 

önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybevételéről szóló előterjesztéseket 

megszavazza, de a többit nem. 

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: Elmondja, hogy a sürgősségi előterjesztést megszavazza, mert 

szeretné megtudni az indokolását annak, hogy milyen előnyökkel jár, és milyen hátránya 

származik abból a városnak, ha megyei jogú várossá nyilvánítják. Kérdése, hogy lehet-e 

tudni, hogy ezzel kapcsolatban a következő önkormányzati törvény milyen jogosítványokat 

ad, és milyen fejkvótákat biztosít.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, pontonként szavazásra 

bocsátja, hogy  a  Képviselő-testület ne vegye napirendre a 2, 3, 4, előterjesztésről, és a 

sürgősségi előterjesztésről szóló napirendi pontokat. 

Elsőnek szavazásra bocsátja a Szentendre Város Önkormányzatának Vagyonkoncepciójáról 

szóló előterjesztést. Aki nem ért egyet Magyar Judit javaslatával az nemmel szavazzon. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3330   Száma: 11.10.27/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 október 27 15:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 1 8.33 6.67 

Nem 8 66.67 53.33 

Tartózkodik 3 25.00 20.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Nem - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Nem - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Kun Csaba VKIB elnök Nem - 

Tolonics Gyula KVB elnök Nem - 

Zakar Ágnes OKB elnök Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 

 

     

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

Önkormányzatának Vagyonkoncepciójáról szóló előterjesztését napirendre tűzi. 

Szavazásra bocsátja az Atticus Zrt. által végzett vizsgálat eredményéről szóló előterjesztést ne 

vegye napirendre a testület. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3331   Száma: 11.10.27/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 október 27 15:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 25.00 20.00 

Nem 6 50.00 40.00 

Tartózkodik 3 25.00 20.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Nem - 

Kun Csaba VKIB elnök Nem - 

Tolonics Gyula KVB elnök Nem - 

Zakar Ágnes OKB elnök Nem - 
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Hidegkuti Gergely tanácsnok Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy az Atticus Zrt. által végzett vizsgálat 

eredményéről szóló előterjesztésről a szavazási blokk végén újra szavaztat, mivel a szavazást 

követően képviselőtársai jelezték, hogy nem jól értelmezték a szavazás módját.  Szavazásra 

bocsátja a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybevételéről szóló 

előterjesztést ne vegye napirendjére a testület.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3332   Száma: 11.10.27/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 október 27 15:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 1 8.33 6.67 

Nem 8 66.67 53.33 

Tartózkodik 3 25.00 20.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Nem - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Kun Csaba VKIB elnök Nem - 

Tolonics Gyula KVB elnök Nem - 

Zakar Ágnes OKB elnök Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a helyi 

önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybevételéről szóló előterjesztést napirendre 

tűzi. 

Szavazásra bocsátja a Szentendre megyei jogú várossá nyilvánításáról szóló sürgősségi 

előterjesztést ne vegye napirendre a testület.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3333   Száma: 11.10.27/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 október 27 15:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 1 8.34 6.67 

Nem 7 58.33 46.66 

Tartózkodik 4 33.33 26.67 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Kun Csaba VKIB elnök Nem - 

Tolonics Gyula KVB elnök Nem - 

Zakar Ágnes OKB elnök Nem - 

Fekete János Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 

 

 

 

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

jogú várossá nyilvánításáról szóló sürgősségi előterjesztést napirendre tűzi.  

Szavazásra bocsátja, hogy Szentendre Város jelenlegi pénzügyi helyzetének felmérésére, és 

egy új finanszírozási modellre való átállás tárgyában készült pénzügyi reorganizációs tervről 

szóló előterjesztést napirendre vegye. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 3334   Száma: 11.10.27/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 október 27 15:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 83.33 66.67 

Nem 2 16.67 13.33 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok 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 - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 

 

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

jelenlegi pénzügyi helyzetének felmérésére, és egy új finanszírozási modellre való átállás 

tárgyában készült pénzügyi reorganizációs tervről szóló előterjesztést napirendre tűzi. 

Újra szavazásra bocsátja, hogy az Atticus Zrt. által végzett vizsgálat eredményéről szóló 

előterjesztést ne vegye napirendre a testület.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3335   Száma: 11.10.27/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 október 27 15:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 
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Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 25.00 20.00 

Nem 8 66.67 53.33 

Tartózkodik 1 8.33 6.67 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Nem - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Nem - 

Kun Csaba VKIB elnök Nem - 

Tolonics Gyula KVB elnök Nem - 

dr. Török Balázs Nem - 

Zakar Ágnes OKB elnök Nem - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az Atticus Zrt. által 

végzett vizsgálat eredményéről szóló előterjesztést napirendre tűzi.  

Szavazásra bocsátja egyben a napirendet. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3336   Száma: 11.10.27/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 október 27 15:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 75.00 60.00 

Nem 2 16.67 13.33 

Tartózkodik 1 8.33 6.67 

Szavazott 12 100.00 80.00 
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Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 

 

 

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

megtárgyalását elfogadta.  

 

 

 Sürgősségi előterjesztés Szentendre megyei jogú várossá nyilvánításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: A városiasodás, a sűrűn beépített emberi települések terjedése 

napjainkban már globálisan jelentkező tendenciát mutat. A városok lakosságszámának 

növekedése az általa nyújtott szolgáltatások számának növekedését és minőségének javulását 

eredményezi. Szentendre esetében az elmúlt 5 évben 1500 fővel emelkedett a lakosságszám. 

A város életében, a további fejlődés biztosítása érdekében most vált aktuálissá a városból 

megyei jogú várossá lépés kérdése. A képviselő-testület kezdeményezését, a megyei jogú 

várossá nyilvánításáról, a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős 

miniszterhez kell felterjeszteni, majd a miniszter által tett előterjesztést a Kormány nyújtja be 

az Országgyűlésnek. 

Az egyezetés alatt álló önkormányzati törvénytervezet szerint „települési önkormányzatok a 

községekben, a városokban, járásszékhely városokban, megyei városokban, a fővárosban és a 

fővárosi kerületekben működnek.” 

Az új önkormányzati törvénytervezet alapján megszüntetésre kerül a megyei jogú város 

kategória és a jelenleg ilyen besorolású városok megyei városi rangot kapnak, azonban 

további településeknek már csak sarkalatos törvény módosítása révén lesz esetleges 

lehetőségük ezen rang megszerzésére, tekintettel arra, hogy a tervezet településszervezési 

eljárásra vonatkozó szabályai nem rendelkeznek a megyei várossá nyilvánítás esetéről. A 

fentiek alapján egyetlen lehetőségnek azt látjuk, hogy még az új Ötv. hatályba lépése előtt 

megyei jogú városi rangot kapjon a város. 
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Ismeretes, hogy a jelenlegi megyei jogú városok közül többnek (pl. Hódmezővásárhely) a 

lakosságszáma 50 ezer fő alá csökkent. A jelenleg előírt 50 000-nél nagyobb létszámú lakos 

meglétére vonatkozó feltétel módosítása érdekében megkereste dr. Tarnai Richárd 

kormánymegbízott urat. A módosítás nyomán több olyan városnak is meg lehetne adni a 

lehetőséget a megyei jogú várossá minősítés kérelmezésére, így Szentendrének is, amely a 

jelenleg előírtnál alacsonyabb lakosságszámmal, de megyei intézményekkel rendelkezik, és a 

térségben betöltött szerepe és országos jelentősége alapján el tudná látni azokat a magasabb 

szintű körzeti közszolgáltatásokat, melyeket a törvény a megyei önkormányzat feladataként, a 

változást követően pedig állami feladatként határoz meg. 

Szentendre kistérségi székhely település szerepét is betölti, kiterjedt térségi funkcióval 

rendelkezik és számos olyan feladatot lát el, amely a saját és a környező települések lakossága 

számára is kiemelkedő jelentőséggel bír a középfokú oktatás, kultúra, turizmus, egészségügy 

és szociális ellátások területén.  

A városban található megyei fenntartású intézmények, többek között a Pest Megyei 

Múzeumok Igazgatósága székhelye, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola, a Cházár András 

Többcélú Közoktatási Intézmény Bárczi Gusztáv tagiskolája, a Móricz Zsigmond 

Gimnázium, a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola, a Pest Megyei Könyvtár, melyek 

működtetéséhez az elmúlt években az intézményi struktúra és az ellátott feladatok megtartása 

érdekében az önkormányzat jelentős anyagi támogatást is biztosított. Ahhoz, hogy ezen 

oktatási, kulturális, szociális intézményeket megtartva a jelenlegi színvonalon tudja az 

önkormányzat továbbműködtetni, elengedhetetlenül fontos az a többlet normatíva, melyet a 

tervezet a megyei városi rangú településeknek biztosít feladataik ellátása érdekében.  

Elmondja, hogy javaslatára a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által a 

megfogalmazott ajánlások  között szerepel, hogy a feladatellátó és teljesítő képesség alapján 

lehessen települési önkormányzati típusokat (község, nagyközség, város, járásszékhely város, 

megyei város) létrehozni. Lehetővé kell tenni, hogy az a járásszékhely város, amelynek 

szolgáltatása az egész megyére kihat, megyei városi címet kaphasson. 

Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Bizonyos mértékig el tudja fogadni a Polgármester úr indokolását, de 

fontosabbnak tartja, hogy milyen állami normatívából tud majd az önkormányzat 

gazdálkodni. Az új önkormányzati törvény megszületéséig nem lesz döntés új községek, 

városok megyei jogú várossá átminősítésére. Érdemesnek tartja figyelembe venni, hogy az 

állami normatíva a feladatokra eddig sem volt elég. A megyei jogú feladatokra sem voltak 

elegek a megyének visszaosztott pénzek, tehát ha megyei jogú városként az ittlévő 

intézményeket működteti az önkormányzat, akkor valószínű továbbra sem lesz elég az állami 

normatíva, de nagy valószínűség szerint plusz önkormányzati forrást is igényel majd. 

Továbbá elmondja, hogy miután nem volt ideje lelkiismeretesen átnézni az anyagot, és 

közben annyi minden változik, véleménye szerint nagy bátorságra vall erre az előterjesztésre 

igennel szavazni, főleg azért, hogy nem lehet tudni, hogy milyen terheket, vagy milyen 

örömöket vesz nyakába a város.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy ezzel a témával már hónapok óta foglalkozik. 

Ez ügyben tárgyalt Gaál András Levente államtitkár úrral részletes anyagot vitt be neki azzal 

kapcsolatban, hogy Magyarországon 25 település van 25 000 fő felett, és a legtöbb település 

ellát megyei feladatokat, ahol ténylegesen fontos megyei intézmények vannak, akár kulturális 

akár egészségügy terén, ott lehetne megyei jogú városi rangot adni.  Informálisan azt a választ 

kapta, hogy foglalkoznak ezzel a kérdéssel, de ilyen ugrásszerű változásra nem látnak esélyt. 

Baja város is próbált hasonló kezdeményezéssel élni, tehát nem egyedi a felvetés. Az elmúlt 

félévben ezzel a témával kapcsolatban elég komolyan foglalkozik, olyan szinten, hogy az 
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Önkormányzati Szövetségek többször kérték fel, hogy ebben az ügyben tartson előadásokat. 

Az új törvény feladatfinanszírozáson fog alapulni. Ha ezt az önkormányzat megvalósítja, 

akkor nem külső szemlélőként figyelhetik, hogy megszüntetik esetleg a PMK-t vagy 

bármelyik intézményt, hanem van beleszólási lehetőség, mert attól kezdve, hogy ez nem az 

Önkormányzat kezébe lesz, onnantól kezdve beleszólása sem lesz az önkormányzatnak, hogy 

mi történik az intézményekkel. Ezért mindenképpen több érv szól amellett, hogy megyei jogú 

város legyen Szentendre, mint amellett, hogy nem.  

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

 

dr. Dukai Miklós JÜB elnök: Elmondja, hogy Polgármester úrral ebben a témában már 

többször egyeztettek, illetve saját maga is próbált információkat, híreket és egyéb 

lehetőségeket szerezni az üggyel kapcsolatban, hogy hogyan és miképpen fog működni ez a 

jövőben. Az új törvényi koncepcióból annyi biztosnak látszik, hogy a megyei várossá 

válásnak nehezen lesznek teljesítendők a feltételei. Valószínű kétharmados döntést kell ahhoz 

az Országgyűlésnek meghoznia, hogy egy város megyei jogú várossá válhasson. Ahogy az 

informális beszélgetéseken, és egyeztetéseken számára kiderült, az utolsó pillanatban van az 

Önkormányzat ahhoz, hogy akár egy elvi döntéssel ez megvalósulhasson. A mostani törvényi 

szabályozás alapján a feltételek közül egynek biztos nem felel meg Szentendre, mégpedig 

annak, hogy Szentendre nem 50 ezres lakosú város, ugyan akkor az összes többi feltételnek 

megfelel Szentendre városa. Azt is lehet látni, hogy a finanszírozás is afelé halad, hogy 

azoknak a nagyobb településeknek, amelyek most megyei városi jogú ranggal rendelkeznek, 

és a későbbiekben ezek megyei jogú városi rangúak lesznek, azokhoz talán mindenféle 

fejlesztési forrást is könnyebben fog hozzárendelni a Kormány, illetve az 

intézményfenntartásukhoz talán esetleg előjoguk lesz forrásokat szerezni, legalábbis efelé 

haladnak.  Kérné mindenkinek a józan belátását és döntését, hogy szavazza meg a Képviselő-

testület ezt a határozatot, mert ez lehet az első lépés annak érdekében, hogy elinduljon az 

Önkormányzat ezen az úton, amihez ez a döntés mindenképpen szükséges.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy ez a döntés elvi jelentőségű is, hiszen nem 

csak a határozat, hanem szavazatszám is számít. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy ha 

valakinek még további információra van szüksége, akkor az ügy érdekében felfüggeszthető a 

sürgősségi napirendi pont tárgyalása, melyet későbbiekben folytatnának.   

Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: Nem érti, hogy ha fél éve tárgyalnak ebben az ügyben, akkor miért 

nem kaptak előbb tájékoztatást a Képviselő-testület tagjai.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ügyrendben szavazásra bocsátja a Szentendre megyei jogú 

várossá nyilvánításáról szóló sürgősségi előterjesztés tárgyalásának felfüggesztését, és a mai, 

de későbbi időpontbani megtárgyalását. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3337   Száma: 11.10.27/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 október 27 16:02  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 
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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 - 

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. Filó András Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 

 

 

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

elfogadta.  

 

 

1. Előterjesztés Szentendre Város jelenlegi pénzügyi helyzetének felmérésére, és egy 

új finanszírozási modellre való átállás tárgyában készült pénzügyi reorganizációs 

terv  

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a címben foglalt feladatok elvégzésére 

felkérte a BDO-t, hogy készítse el anyagát, amelyet tárjon a testület elé. Köszönti a BDO 

képviseletében megjelent Rajné Adamecz Ildikó ügyvezető asszonyt, akinek megadja a szót.  

 

Rajné Adamecz Ildikó ügyvezető (BDO): megtartja prezentációját, kiegészítve a szükséges 

magyarázatokkal. (A prezentáció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni az előadást és megadja a szót a képviselőknek az 

anyaggal kapcsolatos kérdések feltevésére.  
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Fülöp Zsolt képviselő: nagyon sok még az ismeretlen tényező azzal kapcsolatban, hogy 

milyen környezetben kell majd működnie az önkormányzatnak. Mint azt előző nap Matolcsi 

György nemzetgazdasági miniszter elmondta, hogy a lakosság megmentése után a 

kisvállalkozások és az önkormányzatok svájci frankos mentése következik. Ezt is jó lenne 

tudni hogy mit jelent, illetve hogy milyen árfolyamon fogják átváltani a hiteleket.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a megyékre gondoltak, mert erre már a 

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) ülésén rákérdezett, ami nem 

megmentés, hanem megyei konszolidációs folyamat.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: így szerepel a leírásban. Örömmel látja, hogy a Fűtőmű önálló 

gazdasági egységben szerepel annál is inkább, mert a Püspökmajori Baráti Kör többször kérte 

már az Önkormányzatot, hogy ennek a lehetőségnek a vizsgálatát végezze el. Többször 

kezdeményeztek ez ügyben tárgyalásokat, de sosem jutottak előbbre, ezért megismétli, hogy 

örömét fejezi ki. A Hivatal szervezeti rendszerének átalakítása is nagyban függ az 

elfogadandó önkormányzati törvénytől, amely meghatározza majd azt is, hogy a járási 

hivatalokba milyen „jogosítványok” kerülnek. Az elmondottak alapján nem biztos abban, 

hogy érdemes hozzányúlni a Hivatal szerkezetéhez, megfontolandónak tartja ennek pár 

hónappal történő elcsúsztatását. Kérdése, hogy mi az új finanszírozási modell, hiszen eddig is 

hitelekből élt az Önkormányzat – több kicsiből – most pedig egy nagyból fog.  

 

Rajné Adamecz Ildikó ügyvezető (BDO): pillanatnyilag az adott helyzetben van egy 

felhalmozott adósságállomány. Egyet tud érteni azzal, ha hosszú távon az a cél, hogy ne 

hitelekből éljenek, de pillanatnyilag az a feladat, hogy ezt az adósságállományt – amely 

nagyon nagy összeg – valamilyen módon vissza tudják fizetni.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a címben is szereplő „új finanszírozási modellre való átállás”-t 

kérdezi.  

 

Rajné Adamecz Ildikó ügyvezető (BDO): az elkészített reorganizációs terv új szervezeti 

megoldásokat, megtakarításokat, modelleket próbál alkalmazni. Alapjában viszont van egy 

kényszerpálya, amelyre nincsenek csodák. A meglévő működési keretektől nagyban eltérni 

nem tudnak, mert van egy olyan keretrendszer, amely alapvetően meghatározza a „játékteret”. 

Új elem az, hogy megpróbálnak 3 éves türelmi időt kérni, amely viszont a másik oldalról 

kamatfizetést jelent, ezért azt próbálták megvizsgálni, hogy mi az, amiből ez az 

adósságcsomag kitermelhető. 

 

Magyar Judit képviselő: elmondja, hogy három olyan pont köszön vissza az anyagból, 

amelyet ők már évek óta mondanak, és amelyek miatt évek óta nem fogadják el a 

költségvetést. Az első a vagyongazdálkodás, amellyel kapcsolatban elmondja, hogy az 

elkészült vagyonkoncepciót az Önkormányzat nem úgy használja, ahogy azt kellene, de bízik 

abban, hogy ennek felülvizsgálata után változni fog a helyzet. A másik a jövedelemtermelő 

beruházás, amelyre annak idején a 3,5 milliárd forintos kötvényt felvették. Ennek egy részét 

elköltötték olyan dolgokra, amelyekből nem fog pénz visszafolyni, a többit pedig a Bank nem 

engedi ki, mert „helyzet” van. Úgy gondolja, hogy az utolsó percben vannak ahhoz, hogy 

megoldást találjanak a város megmentésére. Van ugyan a Dumtsa program, de az sem úgy 

valósul meg, ahogy kellene. Úgy érzi, hogy a városvezetés nem volt mindig a helyzet 

magaslatán. A harmadik, az AquaPalace ügye, amellyel kapcsolatban többször elmondták, 

hogy az uszoda fenntartására ennyi pénzt nem bír el a város. 
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Annak idején szót emeltek a pályázatokkal kapcsolatban is, hogy lehetőleg ne a pályázatok 

irányítsák a testületet, hanem a testület irányítsa azt, hogy mire szeretnének pályázni. 

Meglátása szerint ez sem úgy valósult meg, ahogy kellett volna.  

Az anyagban javasolt 3 éves türelmi idővel kapcsolatban elmondja, hogy – politikailag nézve 

– majd a következő városvezetésnek kell elkezdeni törleszteni mindazt, amit az előző 

városvezetés halmozott fel, és ezt nem tartja etikusnak. Kérdése, hogy miért javasolják 

megoldásnak holding létrehozását?  Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy nem tudja elképzelni, 

hogy az Önkormányzat cégeivel – amelyek mindegyike veszteséges, és amelyekbe 

folyamatosan pénzt pumpálnak – próbáljanak meg újból közfeladatokat ellátni, miért nincs 

más javaslat erre?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a vagyonkoncepcióval kapcsolatos észrevételre válaszolva 

elmondja, hogy az alapján a vagyongazdálkodás elkezdődött – már több értékesítés történt – 

de a piaci helyzet változásai miatt nem jöttek be a tervezett bevételek.  

A jövedelem termelő beruházásokkal kapcsolatban folyamatos egyeztetéseket folytatnak 

különféle cégekkel – így például már a testület előtt is volt a Pap-sziget kérdése – de 

nagyberuházók valóban nem jelentkeztek. Az AquaPalace kérdésével kapcsolatban 

emlékeztet, hogy közösen döntöttek a koncesszió kiírásáról.  

A pályázatokra tett észrevételt nem érti. Ha megnézik, akkor kiderül, hogy a 12 vezérprojekt 

szerint történtek a pályázatok és az ÁSZ-jelentés külön megdicsérte az Önkormányzat 

pályázati felkészültségét és az irányítást.  

 

Magyar Judit képviselő: a tények makacs dolgok. Lehet, hogy az ÁSZ megdicsérte, hogy 

hogyan pályázott a város, de a helyzet odáig vezetett, hogy közel csődközeli állapot alakult ki. 

Az anyagban a pályázati önrészt és az Áfa-t emeli ki az BDO.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elismerve, hogy a tények és a számok makacs dolgok, 

ismerteti, hogy a pályázatok önrésze 1.075.978.585 forint, amelyre a vagyonnövekmény  

3.747.312.769 forint. Véleménye szerint megnézték, hogy hova megy a város pénze. Megadja 

a szót a BDO Ügyvezetőjének a válaszadásra.  

 

Rajné Adamecz Ildikó ügyvezető (BDO): a holding, mint eszköz szerepel a javaslatban. A 

javaslat szerint a meglévő céget, a meglévő jogi formákból kiindulva kellene átalakítani, mert 

új cég alapítása esetén nagyon drága lenne a kettő között a vagyonmozgatás – az idő, mint 

tényező, áfa- és egyéb kérdések problémája. Ennek racionalitását az adná, hogy a jelenleg is 

meglévő több céget – amelyeknek külön adminisztratív szervezete, külön könyvelése, külön 

pénzügyi szervezete van, tehát az úgynevezett back-office adminisztratív funkciókat – egy 

kézbe vonni, egy hatékony, jól felépített csapattal, illetve kontrolling és egyéb pénzügyi 

módszerekkel. Mind a pénzügyi – úgynevezett treasury részt – össze lehetne vonni, mind a 

back-office funkciót, mert a különböző, egyéb feladatok ellátásánál nagyon sok 

párhuzamosságot tapasztaltak, ezért a feladatok ellátását egy kézbe lenne célszerű 

összpontosítani. Meglátása szerint ezzel létszámot is meg lehetne takarítani, és egyfajta 

feladatra egyfajta szemszögből lehetne rálátni, egyfajta versenyeztetéssel, lenyomva a külső 

árakat.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: megállapítása szerint az intézményekre tett javaslatok 

meglehetősen egységesek. A szolgáltatási rendszer holdingba történő szervezése esetén áfa-

optimatizálást igér a javaslat. A SZEI esetében kérdezi, hogy ez orvosi műszernél nettó áron 

történő vásárlást jelentene? Másik problémája, hogy az intézményeknek az év végéig a 

működési költségüket legalább 5 %-kal, a dologi költségüket pedig 10 %-kal kell csökkenteni, 
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amely jelenleg folyamatban van. Véleménye szerint ehhez még plusz csökkentés nem 

valósítható meg az egészségügy esetében. A 38 MFt-os csökkentésre tett javaslatot irreálisnak 

tartja, illetve az áfa csökkentésével tartja esetleg realizálhatónak. A javaslatra gyakorlati 

megoldást kér.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: Magyar Judit képviselő asszonynak reflektál, aki az előzőekben 

azt mondta, hogy a 3 év türelmi idő, pontosan a következő választás utáni időszakra odázná el 

a probléma megoldását, és ezzel a következő testület „nyakába” tenné ennek a helyzetnek a 

megoldását. A maga részéről megjegyzi, hogy egy olyan párt képviselőjének a szájából 

meghallgatni, aki az elmúlt 8 évben kormányozta az országot – és mind a lakosságot, mind az 

önkormányzatokat – a mindenki által ismert és tudott helyzetbe hozta, felháborítónak tartja. 

Hogy bárki, bármit el akarna odázni, azt visszautasítja. Visszautasítja azt is, hogy a 

városvezetést dilettánsnak nevezze valaki, mert ez hangzott el Képviselő Asszony szájából. 

Ugyan még csak egy éve képviselő, de a maga nevében kikéri azt, hogy valaki őt így 

minősítgesse a testületben. Úgy gondolja, hogy az elmúlt 1 évben sok mindent próbált a 

városvezetés tenni – mármint az ő oldalán lévő 11 ember, mert a másik oldal soha nem állt 

konstruktívan az ügyekhez – ezért visszautasítja. Ha volt a másik oldalon olyan javaslat, 

amely nem került a testület elé, akkor azt önálló képviselői indítvány formájában kellett volna 

előterjeszteni, és akkor lehetett volna róla vitázni. Pillanatnyilag az adott anyag kapcsán arról 

beszéljenek, hogy ebből a helyzetből hogyan tud az Önkormányzat kijönni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: arra kéri a képviselőket, hogy az anyaggal foglalkozzanak és 

ne minősítsék egymást, hiszen eddig nem hozták az ülésterembe az országos politikai ülések 

hangulatát.  

 

Tolonics Gyula képviselő: véleménye szerint egy idegenforgalomból élő városban a 

városrehabilitációra fordított összeget nem megtérülő beruházásnak minősíteni jogtalan. Jelzi, 

hogy a bizottsági kivonatok között az szerepel, hogy a Concerto programot a Dunakorzó 

helyett szerepeltessék. Ezt nem helyett, hanem mellett gondolták, mert a Concerto program 

már elindult. 

 

Kun Csaba képviselő, Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 

elnöke: elmondja, hogy a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 

és a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság együttes ülésén az előző bizottság nem 

támogatta a javaslatot, de a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslata alapján 

fogadták el a kivonatban szereplő javaslatokat. Ez alapján új pont elfogadását is javasolták – 

amely a BDO anyagában is szerepel - hogy egy átmeneti finanszírozás lehetőségét meg kell 

találni, mert már másfél éve a bank döntésére várnak, és még további 2-3 hetet mondtak, hogy 

majd Bécsben döntenek. Véleménye szerint ez illuzórikus, ezért javasolja a közbeszerzési 

pályázat kiírását – lehetőség szerint a számlavezetéssel együtt – hitelre, vagy kötvényre, 

amelyből megállapíthatják, hogy az Önkormányzat mennyire hitelképes és milyen lehetőségei 

vannak a piacon.  

Az anyaggal kapcsolatos problémája, hogy nem elemzi a megoldásokra tett javaslatokat, ilyen 

például a holdingra tett javaslat.  Korábban már ő is javasolta, hogy az uszodát a VSz Zrt. alá 

kellene rendelni, akkor ezt nem vizsgálták meg, de a baj az, hogy ez az anyag sem vizsgálja. 

Erre mindössze annyi utalás történt, hogy „ez nem volt feladatuk”. Szerinte azonban az előny-

hátrány kérdésében – az összehasonlításig – vizsgálni kellett volna, mert ez egy döntést is 

maga után vonhatott volna. Most egy újabb céget bízhatnak meg azzal, hogy a holdingszerű 

működésnek milyen előnyei vannak, ismét várhatnak fél évet, ismét a testület elé kerül egy 

javaslat. Legfontosabb kérdésnek az áfa-kérdést tartja – amely 2012. január 1-től 27 %-os 
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lesz. Szóba került már az is, ha az Önkormányzat cégei közszolgáltatási feladatokat látnak el, 

akkor ez hogyan működne. Erre is kérték már, hogy készüljön javaslat, de nem készült, és ez 

az anyag sem foglalkozik ezzel. Szarvas város példáját említi, ahol ez évek óta jól működik, 

itt pedig még csak tanakodnak erről, de konkrét anyagot nem láttak arra vonatkozóan, hogy 

mennyit lehetne megtakarítani ezen. Bízik abban, hogy ezek a részletes anyagban szerepelni 

fognak hozzárendelt számokkal, és akkor képet kap erről. A bizottsági kiegészítésekkel 

javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési és közlekedési tanácsnok: ügyrendi 

hozzászólásában kéri a hozzászólási idő korlátozásától való eltekintést, valamint azt, hogy 

mindenki fogalmazza meg a konkrét javaslatát a témában.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: konkrétan mennyi plusz időt javasol?  

 

 

Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési és közlekedési tanácsnok mikrofonon kívül 

2 perc időt javasol.  

 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3338   Száma: 11.10.27/1/0/A/KT 

Ideje: 2011 október 27 17:09  

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 - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 
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Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület döntése értelmében 

plusz 2 perc hozzászólási idő jár minden képviselőnek. Megadja a szót Magyar Judit 

képviselő asszonynak. 

 

Magyar Judit képviselő: elnézést kér, hogy visszatér az előző témára, de reagálni szeretne az 

elhangzottakra. Elmondja, hogy az elmúlt két ciklusban valóban az MSZP volt kormányon, de 

a városban három cikluson keresztül a FIDESZ volt többségben. A 8 éves ciklus alatt jött a 

városba az a több milliárd forint, amelyet Polgármester úr említett, ezért azt gondolja, hogy ez 

az időszak nem volt annyira rossz. Azt is elmondja, hogy az ellenzék feladata az, hogy 

megálljon – ezt nagyon jól megtanulták az elmúlt időszakban, amikor a FIDESZ ellenzéke 

semmit sem szavazott meg a Parlamentben. Véleménye szerint az ilyen szintű politizálást itt 

be is kellene fejezni, mert ebben a testületben – amelyben a harmadik ciklusát tölti – valóban 

nem voltak durvább dolgok, és amióta dr. Dietz Ferenc a  polgármester, azt tapasztalja, hogy 

mindig konszenzussal próbálja megoldani a dolgokat és ők is a legjobb szakmai tudásukat 

hozzák a város érdekében.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, ezzel zárják is le a témát.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: indítványozza, hogy Kun Csaba képviselő úr által 

ismertetett bizottsági javaslatot támogassa a testület azzal a kiegészítéssel, hogy a 

hitelfelvételhez az újabb forrásszerzés érdekében folytassanak tárgyalásokat szak-

brókercégekkel is, és azok bevonásával igyekezzenek elérni a legkedvezőbb feltételeket. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy a javaslat szerepel a bizottsági javaslatában is, 

amelyet azért nem fogadott be, mert akkor most azt is el kellene dönteni, hogy 

közbeszerzéssel kiválasztanak egy szak-brókert, aki javaslatot tesz. Ha viszont közbeszerzést 

folytatnak le arról, hogy hitel vagy kötvény legyen a megoldás, akkor a bróker mit fog 

csinálni?  

 

Kun Csaba képviselő: véleménye szerint a megfogalmazás nem zárja ki egymást. A javaslat  

arról szól, hogy írjanak ki nyílt közbeszerzést hitelfelvétel vagy kötvény kibocsátásáról – az 

önkormányzat számlavezetésével együtt, továbbá vizsgálják meg pénzügyi bróker 

bevonásának lehetőségét  a legkedvezőbb refinanszírozási megoldás kiválasztása érdekében.  

 

 

Az SZMSZ szerint megállapított hozzászólási ideje lejárt Képviselő úrnak, de miután 

szavaztak a plusz hozzászólási időről, Polgármester úr megadja a szót hozzászólásának 

folytatására.  
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Kun Csaba képviselő: ha találnának olyan brókert, aki az Önkormányzatnak érdemben tudna 

segíteni, akkor akár a közbeszerzést érvényteleníteni tudják, párhuzamosan futhat a kettő 

egymás mellett.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a BDO Ügyvezetőjének a feltett kérdések 

megválaszolására.  

 

Rajné Adamecz Ildikó ügyvezető (BDO): az áfa-ra vonatkozó észrevételre elmondja, hogy a 

SZEI – javaslatuk alapján – nem lenne része a holdingnak.  

 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő mikrofonon kívül jelzi, hogy szerepel az anyagban.  

 

 

Rajné Adamecz Ildikó ügyvezető (BDO): visszatérhetnek az anyagban az áfa-kérdésre is. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Címzetes Főjegyző Asszonynak, hogy olvassa 

fel a határozati javaslathoz érkezett módosítást. A BDO Ügyvezetőjét kéri véleményezze 

majd az elhangzottakat.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: „… a Képviselő-testület úgy dönt, hogy nyílt 

közbeszerzési eljárást indít a hitelfelvételre és kötvénykibocsátásra az önkormányzat 

számlavezetésével együtt. Ezzel összefüggésben megvizsgálja pénzügyi bróker bevonásának 

lehetőségét, a legkedvezőbb refinanszírozási eljárás feltárása érdekében.”  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a javaslatot – mikrofonon kívül feltett 

kérdésére – mind a BDO Ügyvezetője, mint pedig a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Idegenforgalmi Bizottság Elnöke elfogadhatónak ítélte, ezért azt befogadja. A Bizottság 

javasolja továbbá az 1. pontban, a zárójelen belül a Concerto program szerepeltetését a 

Dunakorzó helyett, továbbá veszély elhárítás – amelyet javasol kiegészíteni azzal, hogy  

jogszabályi kötelezés esetén is engedélyezné a szükséges beruházás indítását – ezeket a 

javaslatokat is befogadja.  

Az 5. pontot javasolja kiegészíteni azzal, hogy peres eljárás indítása előtt vonjanak be 

szakjogászt, aki meg tudja ítélni – az ÉMI anyagban foglaltak figyelembevételével - az 

igényérvényesítés reális esélyeit. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy ez alapjában 

szavatossági kérdés. Ezért ez nem igényel külön felkészültséget.  

 

Mikrofonon kívül beszélnek.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a mikrofonon kívül történt beszélgetésre reagálva javasolja, 

várják meg az ügyvédi pályázatra beérkezett pályázatokat, és vizsgálják meg azoknak a 

referenciáit.  

 

Kun Csaba képviselő: olyan személy kell, aki ilyen pereket már vitt és meg tudja ítélni, hogy 

a pernek milyen esélye van a rendelkezésre álló ÉMI-szakanyaggal.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem elég ha úgy szerepel, hogy az önkormányzat ügyvédje 

marad? 
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Mikrofonon kívül beszélnek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ne szakjogász írjanak, hanem aki szavatossági területen 

referenciával rendelkezik – így befogadja a javaslatot.  

A Bizottság a 7. pontban javasolja, hogy a Képviselő-testület már decemberben tárgyaljon a 

reorganizációs intézkedési tervről. Ezzel kapcsolatban a Közgazdasági Iroda Vezetőjét 

kérdezi, hogy ennek van-e realitása? 

 

Puhl Márta Közgazdasági Iroda vezetője: véleménye szerint a határidő betartásának a 

feltétele, hogy legyen egy kiválasztott személy, aki ezt tudja majd készíteni.  

 

Kun Csaba képviselő: úgy ítéli meg, hogy ezt nagyjából a Hivatalnak is el kell tudnia 

készíteni. Ezzel együtt az Önkormányzat minden cégének az üzleti terve is kellene, mert ezt 

csak együtt szabad vizsgálni. Kérdezi, hogy aláírták-e a koncessziós szerződést a Tempero 

Zrt-vel, mert az is jelentősen befolyásolja a kérdést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Aljegyző urat, nyilatkozzon arról, hogy a szerződés 

alapján a BDO kötelezettségei közé tartozik-e?  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: pillanatnyilag erről nem tud nyilatkozni, meg kell néznie a 

szerződésben.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, hogy nézze meg a szerződést.  

Kéri Címzetes Főjegyző Asszonyt, hogy az elhangzott módosításokat fogalmazza meg.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: határozat-kiegészítésként két pontot diktál:  

1. a 2012. évi költségvetési koncepció és a 2012. évi költségvetés a reális struktúrára és a 

közepes szintű költségcsökkentésre épüljön; 

2. a tervezés kiadáscsökkentő tényezőként vegye figyelembe, hogy a jelenleg a Pest 

Megyei Önkormányzatban lévő intézmények állami fenntartásba kerülnek, így azok 

önkormányzati támogatása nem indokolt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja az elhangzott javaslat-módosítást.  

Megadja a szót. 

 

dr. Dukai Miklós képviselő: módosító javaslata, hogy ne pénzügyi bróker bevonása 

szerepeljen, hanem pénzügyi közvetítő.  

A decemberi ülésre előterjesztendő reorganizációs tervvel kapcsolatban elmondja, hogy az 

úgy egészüljön ki, hogy függetlenül attól, hogy addigra lesz-e kiválasztott személy. Javasolja 

a határozati javaslatba foglalni, hogy a Hivatal készítse el a maga részéről azt, amit el tud 

készíteni. Azt szeretné, ha ezt kifejezetten kimondanának, konkrét pontok megjelölésével, 

amelyet kérnek, valamint a holdingnak a pénzügyi, jogi, áfa és egyéb megvalósításának a 

lehetőségeit.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: mindjárt hozzák a szerződést, amelyből kiderül az, hogy mi 

az, ami ebből a BDO-ra terhelhető és mi az, ami a Hivatalnál jelenik meg.  

 

Magyar Judit képviselő: a határozati javaslat 3. pontjával kapcsolatban – az önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaságok által ellátott szolgáltatások hatékonyabb megszervezése 

érdekében vizsgálja meg a holdinggá történő átalakítás jogi és pénzügyi feltételeit – javasolja, 
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hogy ne csak ezeket vizsgálják meg, mert szerinte a közszolgáltatásokat más módon is el lehet 

látni. Szövegszerűen: a holdinggá történő átalakítás jogi, pénzügyi és más módon történő 

ellátásának lehetőségeit is.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, hogy milyen más módon történne az ellátása ezeknek 

a feladatoknak? 

 

Magyar Judit képviselő: véleménye szerint pályáztatás útján is ki lehet adni feladatot.  

 

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

javaslatot. Kéri Képviselő Asszonyt, ismételje meg a javaslatot.  

 

Magyar Judit képviselő: vannak-e olyan feladatok, amelyek a Hivatalon belül elláthatóak – 

városüzemeltetés – illetve azok, amelyek nem láthatók el íly módon, esetleg pályáztatás útján 

– külső céggel – történő ellátását vizsgálják meg.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: diktálja az új 3. pontot:  

„…felkéri a BDO-t, hogy – a Polgármesteri Hivatallal együttműködve – a 2011. decemberi 

képviselő-testületi ülésre készítsen a rendelkezésre álló adatok alapján reorganizációs tervet, 

melynek során mindenképpen vegye figyelembe 

 az oktatási intézményfenntartás és karbantartás területén bekövetkező esetleges  

változások kihatásaira, az egyes önkormányzati költségvetési szervekre 

gyakorolt hatására;  

 állítsa össze a holding szervezet kialakításának jogi és pénzügyi feltételeit, 

valamint végezze el annak vizsgálatát, hogy mely, a jelenleg az önkormányzat  

tulajdonában álló gazdasági társaságok által ellátott közszolgáltatások  

láthatóak-e a Polgármesteri Hivatal keretein belül, illetve kiszervezés útján.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Aljegyző úrtól kérdezi, hogy ez megfelel-e a szerződésben 

szereplőkkel?  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: az szerepel a megállapodásban, hogy a BDO elkészíti a város 

reorganizációs tervét. Ennek első lépése a pénzügyi helyzet felmérése, a másik pedig 

konkrétan a pénzügyi reorganizációs terv elkészítése és a végrehajtás megkezdése. Ennek 

egyik eleme a folyamatos fizetésképesség fenntartásához szükséges rövid távú lépéseknek a 

felsorolása. Véleménye szerint valamit úgy lehet elkezdeni végrehajtani, ha meghatározzák, 

hogy mit kell végrehajtani. A szerződésből kitűnik, hogy magát a reorganizációs tervet kell 

elkészíteni, nem pedig annak a tervezetét. Felhívja a figyelmet, hogy a fizetés is úgy van 

meghatározva, hogy a terv átadását követően lehet kifizetni a második részletet, majd pedig a 

bankkal folytatott tárgyalásokért december 1-től április 30-ig havonta kap díjazást a BDO. Az 

elmondottak alapján el kell végezni a terv kidolgozását. Kéri Címzetes Főjegyző Asszonyt, 

hogy az elhangzottak alapján írja át a határozati javaslat érintett pontját.  megadja a szót a 

BDO Ügyvezetőjének.  

 

Rajnáné Adamecz Ildikó ügyvezető (BDO): az elhangzottakra reagál. Nincs előtte a 

szerződés, de majd ő is ellenőrzi annak tartalmát. Elmondja, hogy pénzügyi reorganizációs 

tervről volt szó, amely átadásra került, hiszen excel-fájlban az összes számítás átadásra került. 

A szerződés nem tartalmazza az adótanácsadást, pedig a további lépések megtétele az adó- és 

áfa-kérdésektől függ.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: véleménye szerint egy ilyen anyag kidolgozásakor a 

végeredménybe ha segédtudományokat is be kell vonni, azt meg kell tenni – még a 

vállalkozónak is – ha csak úgy tud teljesíteni – saját költségére be kell vonni alvállalkozókat. 

Szerinte ez a BDO-nál nem okozhat problémát.  

 

Rajnáné Adamecz Ildikó ügyvezető (BDO): jogi tanácsadásra nincs jogosítványuk, ezért azt 

nem tudnak kiadni. Adóra van, de ez a – szerződött – tevékenységi kör adótanácsadást nem 

tartalmaz. Kéri, hogy erről folytassanak egyeztetést.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: az anyagban vannak felvetések és megfogalmazott javaslatok. 

A holding-szerkezetnél az szerepel, hogy „javasolt szerkezeti felépítés”. Véleménye szerint, 

ha az elkészített anyagban javasolnak valamit, akkor azt ki kellene fejteni, hogy miért azt a 

szerkezetet javasolják. Ezek alapján egy terv akkor van készen, ha az abban megfogalmazott 

javaslatokat kifejtik, hogy miért pont azt javasolják.  

 

Kun Csaba képviselő: egyetért, szerinte is – az elhangzottak alapján is a reorganizációs 

intézkedési tervet – a BDO-nak kell elkészítenie, nyilván a Hivatallal együttműködve, 

amelyet a testületnek decemberben kell megtárgyalni.  Javasolja, hogy a határozatba pontosan 

írják be a hitel összegét – az 1 mrd forintot – mert ez után már a közbeszerzési bizottsághoz 

kerül intézkedésre. A határidők esetében „azonnal” ne szerepeljen, pontosan írják ki, hogy 

2011. október 28. A 2. pontban pedig ne a költségvetés elfogadása, hanem a költségvetési 

koncepció elfogadása szerepeljen határidőként. Nem érti a BDO nyilatkozatát, hogy a 

holdinggá történő átalakítás esetében nem tud a jogi és pénzügyi feltételek kidolgozására 

vállalkozni, mert ez lett volna a feladat. Véleménye szerint az anyag nincs kidolgozva, ezt a 

testület egy este alatt összerakta volna, hogy melyek azok a főbb ismérvek, ami alapján 

folytatni kívánják a munkát, viszont ezt alá kellene támasztani. Azt gondolta, hogy ezek a 

szlájdok csak kivonatok, van mögötte anyag, amit Polgármester úrék már láttak, és az alapján 

készült ez.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a hitel összegszerű beírását a határozati javaslatba befogadja. 

Megjegyzi, hogy az anyag egy este alatti összerakását túlzónak tartja. Elmondja, hogy a BDO 

által bekért adatok alapján látszik, hogy valóban sokat foglalkoztak az anyaggal, de valóban, a 

részletek nincsenek kifejtve. Kéri, hogy a határozati javaslatban pontonként haladva 

ismételjék meg a módosító javaslatokat.  

1. pont: a folyamatban lévő beruházások közé bekerül a Concerto-program, valamint az, hogy 

veszélyelhárítás, illetve egyéb jogszabályi kötelezés kivételével újabb beruházásra 

kötelezettséget nem vállal. 

Megadja a szót Kun Csaba képviselőnek.  

 

Kun Csaba képviselő: a 2. pontban a bizottsági racionalizálás úgy kerüljön kidolgozásra, 

hogy a szerkezet átalakítással a költségvonzatok egyértelműen látszanak, hogy mit tudnak 

pénzügyileg elérni.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a 2. pont b) bekezdésében a mondat  azzal folytatódik, 

hogy költségvetési kihatása bemutatásával. 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: elfelejtette mondani, hogy ha új beruházást nem 

vállalhatnak, azzal kizárják a gyermek fogorvosok elhelyezésének lehetőségét.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: értelmezése szerint nem zárják ki őket, mert az jogszabályi 

kötelesség. Kérdezi Címzetes Főjegyző Asszonytól, hogy valóban így van-e? 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: igennel válaszol.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Címzetes Főjegyző Asszonyt, hogy ismertesse a 

határozati javaslat módosított 3. pontját.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző:  

„…felkéri a BDO-t, hogy – a Polgármesteri Hivatallal együttműködve – a 2011. decemberi 

képviselő-testületi ülésre készítsen a rendelkezésre álló adatok alapján reorganizációs 

intézkedési tervet, melynek során mindenképpen vegye figyelembe 

 az oktatási intézményfenntartás és karbantartás területén bekövetkező 

esetleges  változásának kihatásait az egyes önkormányzati költségvetési 

szervek átalakításánál; 

 vizsgálja meg a holding szervezet kialakításának pénzügyi feltételeit, valamint 

végezze el annak vizsgálatát, hogy mely, - a jelenleg az önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaságok által ellátott – közszolgáltatások láthatóak el a 

Polgármesteri Hivatal keretein belül, illetve kiszervezés útján.”  

Külön pontként javasolja: „…. felkéri a Jegyzőt, hogy vizsgálja meg a holding-szervezet 

kialakításának jogi feltételeit” – miután a BDO Ügyvezetője jelezte, hogy cégük nem tud jogi 

tanácsadást adni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nehezen tudja elfogadni azt, hogy nem tudnak jogi tanácsot 

adni. Ezzel kapcsolatosan ügyvédi praxisából ismerteti, hogy adott esetben könyvvizsgáló cég 

komplett anyagot készített az összes jogi háttérrel együtt, és nem kellett külön jogi irodát 

megbízni. Elismerve, hogy adás-vételi szerződést nem köthet a cég, de jogi tanácsadást – ami 

tevékenységükkel összefügg – adhat.  

 

Rajnáné Adamecz Ildikó ügyvezető (BDO): kifejezetten jogi szakvélemény mondott, tehát 

jogi állásfoglalást nem tudnak adni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ezek szerint maradhat a szövegben? 

 

Rajnáné Adamecz Ildikó ügyvezető (BDO): igennel válaszol.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ő is úgy értelmezte. Senki nem kérte, hogy az okiratot 

szerkesszék meg,  

 

Kun Csaba képviselő: meglátása szerit a 3. pont össze lett dolgozva a 7. ponttal. Ez alapján a 

7. pont megszűnik?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: igennel válaszol.  

 

Kun Csaba képviselő: a bankokkal történő tárgyalás miként fog szerepelni? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: külön pontként fog szerepelni.  

A 4. pontra nem érkezett módosítás, itt említi meg, hogy kettő kivételével – Pirk Kft. és Pap-

sziget Kft – kivételével megérkeztek az üzleti tervek.  

5. pont módosítását kéri felolvasni.  
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dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felolvassa az 5. pont szövegét:  

„a peres eljárás indítása előtt vonjon be szavatossági perekben gyakorlatot szerzett jogászt, 

aki meg tudja ítélni – az ÉMI anyagban foglaltak figyelembe vételéve – az igényérvényesítés 

reális esélyeit”.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a 6. pontra nem érkezett módosítás, az eredeti 7. pont pedig 

az előzőekben felolvasott módosítás miatt törlésre került. Új pontként bekerül a hitelfelvételre 

történő javaslat, amelyről a pontos szöveg felolvasását kéri. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felolvassa 7. pontra tett javaslatot:  

„…nyílt közbeszerzési eljárást indít 1 mrd forint összegű hitel vagy kötvény kibocsátására, az 

önkormányzat számlavezetésével együtt. Ezzel összefüggésben vizsgálja meg pénzügyi 

közvetítő bevonásának lehetőségét a legkedvezőbb refinanszírozási megoldás feltárása 

érdekében”.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja az elhangzott javaslatot. A Pest Megyei 

Önkormányzat fenntartásában lévő intézményekkel kapcsolatos javaslatot kéri 

megfogalmazni, amely a 2. d) pontja lesz. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: „…a tervezés kiadáscsökkentő tényezőként vegye 

figyelembe, hogy a jelenleg a Pest Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 

állami fenntartásba kerülnek, így azok önkormányzati támogatása nem indokolt”.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot. Kérdezi a BDO Ügyvezetőjétől, hogy 

szerinte van-e még olyan javaslat, amelyet nevesíteni kell a határozati javaslatban?  

 

Rajné Adamecz Ildikó ügyvezető (BDO): nemmel válaszol.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az Önkormányzat és a VSz. Zrt. 

könyvvizsgálójának, hogy az anyaggal kapcsolatos észrevételeiket megtehessék.  

 

Balogh Istvánné könyvvizsgáló (East Audit): olvasatában ez az anyag egy banknak készült 

prezentációs anyag. Felhívja a figyelmet, hogy költségvetési gazdálkodóról van szó, ahol a 

pénzforgalmi szemlélet egyenlő a cash flow-val. Hiányolja, – hiszen a koncepció-készítés 

előtt segítséget jelentett volna – a 2011. évi kötelező és önként vállalt feladatainak elemzése, 

hogy ezek hogyan valósultak meg a gazdálkodásban. Szintén nem találja az anyagban az 

önkormányzat hitelezési gyakorlatának az elemzését. Mindenki előtt ismert, hogy az 

Önkormányzat új, éven túli hitelt 2011. január 1-től, az Ötv. alapján csak úgy vehet meg, 

hogy előtte könyvvizsgálót bíz meg a hitel bírálatával, véleményezésével, amelyet a 

pénzintézetnek átad. Szintén nem találta az anyagban, – és nagyon fontos lett volna – hogy 

foglalkoztak volna az Önkormányzat hitelfelvételi korlát vizsgálatával. Szerepel az anyagban, 

hogy az Önkormányzat milyen bevételeket tervezhetne még, de a saját bevételi oldalon nem 

lát olyan nagy növekedést, amely a nagymértékű hitel felvételét engedné. Kérdése továbbá, 

hogy a kötvény is beemelnék az egységesített hitelcsomagba, vagy külön hitelként szerepel? 

A következő évtől nagyon erősen feladatfinanszírozású lesz a költségvetés, tehát a feladatok 

végrehajtása is összemérhető lesz eredményszinten, amelyhez kell majd alakítani az 

adatszolgáltatási rendszert is a pénzügynek. Nagy problémának látja, hogy a bank ugyan 

elkötelezte magát a kötvénykibocsátáskor, hogy a beruházásokhoz biztosítani fogja az 

önrészt, viszont azt most az óvadékból nem engedi ki, amelynek hatása érződik a 
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költségvetésen. Jelen pillanatban 600 milliós tartozása van az önkormányzatnak, ezért fontos 

lett volna ezzel a kérdéskörrel foglalkozni az anyagban. A holdig-szerkezetre történő áttérést 

jó megoldásnak tartja, hiszen mint ilyen cégek könyvvizsgálója jó tapasztalatokkal 

rendelkezik.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a válaszadásra.  

 

Rajné Adamecz Ildikó ügyvezető (BDO): válaszában elmondja, hogy a helyzetfelmérés az I. 

félév tényadatai alapján készült, amelyhez megnézték az előző évek tényadatait is és 

összehasonlították. Megnézték a támogatásokat is, de a következő évi költségvetés 

elkészítéséhez meg kell nézni a IX. és X. hónap tényadatait is. Megköszönve az 

észrevételeket elmondja, hogy az anyag valóban kifejezetten banki finanszírozási 

szempontból készült. Ismeretében vannak a hitelfelvételi korlátoknak, de a számítási részek 

azért hiányosak, mert az anyagra a bank még nem is reflektált. Az átfinanszírozás nagyban 

függ attól, hogy a bank milyen javaslatot tesz. A kötvénnyel kapcsolatban elmondja, hogy az 

is benne szerepel. Az átfinanszírozás nagy része nem új hitelfelvétel lenne, hanem a meglévő 

hitelek más formában történő átkonvertálása. A felvett kötvényből 2,5 mrd forint még a 

banknál van az óvadékban, amelyet a Raiffeisen Bank is úgy tervezi, hogy bevonja a 

refinanszírozásba. A lízingek és egyéb jogcímek konvertálásával kapcsolatban nem jutottak 

előbbre, mert ezekre a kérdésekre még várják a bank válaszát. Elmondja, hogy nagyon sok 

nyitott kérdés van még, hiszen a bank nem reagált, de szívesen veszi, ha ezekkel kapcsolatban 

a jövőben egyeztetnének. A holdinggal kapcsolatban elmondja, hogy más, pozitív 

tapasztalatokból indultak ki.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a VSz Zrt könyvvizsgálójának.  

 

Veres Olga könyvvizsgáló (VSz. Zrt.): csak meghívót kapott, anyagot nem, így csak itt kapta 

kézhez az anyagot, amelyről nem tud nyilatkozni, csak az elhangzottak alapján tud kérdést 

feltenni. Rá a holdinggal kapcsolatos javaslat vonatkozik, ezért kérdezi, jól látja-e hogy az 

AquaPalace-on kívül más gazdasági társaság nem szerepel a holdingban?  

 

Rajné Adamecz Ildikó ügyvezető (BDO): válaszában elmondja, hogy ezt még konkrétan 

nem tudja.  

 

Veres Olga könyvvizsgáló (VSz. Zrt.): folytatva elmondja, hogy ha az AquaPalace-nál 

megvalósul a koncesszió, akkor ott nem lesz költség. Kéri, hogy ilyen szempontból is 

vizsgálják meg a holding létrehozásának lehetőségét. Az anyagban csak az AquaPalace-ra 

látott adatokat, más gazdasági társaságra nem.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felhívja a figyelmet, hogy az anyagban a 44. oldalon 

szerepelnek az önállóan működő cégek – az AquaPalace, Távhő Kft., egy esetleges 

karbantartó cég és a hulladékgazdálkodás, ami megjelenik.  

 

Veres Olga könyvvizsgáló (VSz. Zrt.): felhívja a figyelmet, hogy ezek a VSz Zrt-ben benne 

vannak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ezért lenne önállóan működő cég. Azt tartalmazza az anyag, 

hogy a VSz Zrt-ből kiválna a Távhő Kft. – kft-ként működne, de a holding részeként, az 

AquaPalace Kft. most is működik, és az is bekerülne a holdingba. Felmerült egy karbantartó 
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cég – GESZ és városi feladatok ellátására-, illetve a hulladékgazdálkodás működtetése a 

holdingban. Megadja a szót a BDO Ügyvezetőjének.  

 

Rajné Adamecz Ildikó ügyvezető (BDO): már említette, hogy a pro és kontra érveket még ki 

kell dolgozni az anyagban. 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: az anyagban szerepel, hogy a Duna-Vértes 

Hulladékgazdálkodási Társulásban való gazdálkodást is vizsgálták, ennek eredményéről 

kérdez.  

 

Rajné Adamecz Ildikó ügyvezető (BDO): az anyagban azért van pirossal kiemelve, mert 

ebben még nem jutottak előre, további feladatként szerepel.  

 

Kun Csaba képviselő: sajnálatosnak tartja, hogy a VSz Zrt. Könyvvizsgálója nem kapta meg 

az anyagot, mert biztos konstruktív javaslatai lettek volna. Érdekelné a válasz arra a feltett 

kérdésre, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok milyen arányban vannak, illetve ezek 

milyen irányban változtathatóak? Véleménye szerint azt is meg kellene vizsgálni azt is – 

kifejtve, indoklásokkal – hogy mi a jobb, holdingba vagy divízióba szervezni a cégeket.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megerősíti, hogy a banki egyeztetésekhez készült a 

prezentáció, de majd készül egy végleges anyag is, amelyben a most feltett kérdések is 

kifejtésre kerülnek. Kéri Címzetes Főjegyző Asszonyt, hogy az elhangzott javaslatokat 

fogalmazza meg. Kéri Kun Csaba képviselőt, ismételje meg javaslatát.  

 

Kun Csaba képviselő: a kötelező és az önként vállalt feladatoknak a költségvetésben szereplő 

arányának bemutatása, hogy ezek aránya milyen mértékben befolyásolja az Önkormányzat 

pénzügyi helyzetét, illetve ennek esetleges változtatására van-e javaslat.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy csak a mostani Ötv. szerint tudják kidolgozni, és 

majd átdolgozzák, amikor az új Ötv. hatályba lép.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a jelzett módosítások alapján bediktálja a határozati 

javaslat 2/c. pontjának pontos szövegét: „kerüljenek felülvizsgálatra az önkormányzat által 

ellátott kötelező és önként vállalt feladatok a BDO vizsgálatának és javaslatának figyelembe 

vételével”.  

 

Kun Csaba képviselő: a holdingba vagy divízióba történő szervezés kifejtését kérte.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a 3. pontba: „…vizsgálja meg a holding szervezet 

kialakításának jogi és pénzügyi feltételeit, részletesen kidolgozva a divíziónkénti, illetve 

holdingon belüli önálló cégenkénti működés előnyeit, hátrányait”. 

 

Rajné Adamecz Ildikó ügyvezető (BDO): jelzi, hogy a kötelező és nem kötelező feladatok 

részletesen ki van fejtve a számítási anyagban. Elmondja azt is, hogy a holding kidolgozása 

arra fog irányulni, hogy mely tevékenységet érdemes divízióként, külön cégként kiszervezni, 

mik az előnyök, mik a hátrányok, kockázatok, célok.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Fekete János képviselőnek. 
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Fekete János képviselő: miután harmadik órája tárgyalják a napirendi pontot, úgy gondolja, 

hogy nem volt kellőképpen előkészítve, ez viszont a bizottságok dolga lett volna, nem a 

testületi ülésen kellene tárgyalni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felhívja a figyelmet, hogy a határozati javaslatok pontosításán 

vitatkoznak.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: javasolja, hogy a BDO vizsgálja meg részletesen – éves 

bontásban – a V-8 Uszoda és a kötvény pénzügyi kihatásait és tegyen javaslatot – a bankkal 

szembeni tárgyalási pozícióra – a két elem egymásba történő beszámítás kérdésében.  

 

Mikrofonon kívül tesznek fel számára kérdést, amelyre válaszol.  
 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Aljegyző Urat, diktálja be a pontos szöveget.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: bediktálja a módosító javaslatot, amely a határozati javaslat 8. 

pontja lesz: „…felkéri a BDO-t, hogy vizsgálja meg a V-8 Uszoda és Szabadidőközpont 

lízingtartozásának kötvényből történő kiváltásának lehetőségét”. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatokat.  

 

Magyar Judit képviselő: pontonkénti szavazást kér.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: pontonként fog szavaztatni.  

 

Kun Csaba képviselő: jelzi, hogy nem találja az anyagban a kötelező és nem kötelező 

feladatokat, csak az 5. pontban a 2012-re vonatkozóan támogatásokat, és az arányokról sem 

talált táblázatot. Ha ezek nincsenek meg, akkor ezek felmérését el kell végezni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy szerepel a javaslat a határozati javaslatban.  

Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 1. pontját:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3339   Száma: 11.10.27/1/0/A/KT 

Ideje: 2011 október 27 18:12  

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 
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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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

dr. Filó András Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslat 2. pontját:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3340   Száma: 11.10.27/1/0/A/KT 

Ideje: 2011 október 27 18:13  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 90.91 66.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 9.09 6.67 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok 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 - 
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Fekete János Tart. - 

dr. Filó András Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslat 3. pontját:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3341   Száma: 11.10.27/1/0/A/KT 

Ideje: 2011 október 27 18:13  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 90.91 66.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 9.09 6.67 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok 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 - 

Fekete János Tart. - 

dr. Filó András Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslat 4. pontját:  
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Szavazás eredménye 

 

#: 3342   Száma: 11.10.27/1/0/A/KT 

Ideje: 2011 október 27 18:13  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 90.91 66.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 9.09 6.67 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok 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 - 

Fekete János Tart. - 

dr. Filó András Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslat 5. pontját:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3343   Száma: 11.10.27/1/0/A/KT 

Ideje: 2011 október 27 18:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 
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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 - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok 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. Filó András Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslat 6. pontját:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3344   Száma: 11.10.27/1/0/A/KT 

Ideje: 2011 október 27 18:14  

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 - 
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Fekete János Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok 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. Filó András Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslat 7. pontját:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3345   Száma: 11.10.27/1/0/A/KT 

Ideje: 2011 október 27 18:14  

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 - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Fekete János Tart. - 

dr. Filó András Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslat 8. pontját:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3346   Száma: 11.10.27/1/0/A/KT 

Ideje: 2011 október 27 18:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 90.91 66.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 9.09 6.67 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok 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 - 

Fekete János Tart. - 

dr. Filó András Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

456/2011. (X. 27.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
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1. a folyamatban lévő beruházások (Városrehab., Gát, Szennyvízcsatorna, Dunakorzó, 

Concerto) valamint a veszélyelhárítás, illetve egyéb jogszabályi kötelezés kivételével 

újabb beruházásra kötelezettséget nem vállal. 

2. a 2012. évi költségvetési koncepció és a 2012. évi költségvetés a reális bevételi 

struktúrára és a közepes szintű költségcsökkentésre épüljön, és az alábbiakra legyen 

tekintettel:  

a. a Polgármesteri Hivatal személyi juttatás és járulékai esetében 10 %-os 

csökkentéssel kerüljön beterjesztésre, 

b. kerüljön felülvizsgálatra a racionalitást és költségtakarékosságot szem előtt 

tartva a képviselői bizottsági szerkezet, annak költségvetési kihatása 

bemutatásával, 

c. kerüljenek felülvizsgálatra az önkormányzat által ellátott kötelező és önként 

vállalt feladatok a BDO vizsgálatának és javaslatának figyelembe vételével, 

d. a tervezés kiadáscsökkentő tényezőként vegye figyelembe, hogy a jelenleg a 

Pest Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények állami 

fenntartásba kerülnek, így azok önkormányzati támogatása nem indokolt.  

3. felkéri a BDO-t, hogy – a Polgármesteri Hivatallal együttműködve – a 2011. 

decemberi képviselő-testületi ülésre készítsen a rendelkezésre álló adatok alapján 

reorganizációs intézkedési tervet, melynek során mindenképpen vegye figyelembe 

 az oktatási intézményfenntartás és karbantartás területén bekövetkező esetleges  

változásának kihatásait az egyes önkormányzati költségvetési szervek 

átalakításánál; 

 vizsgálja meg a holding szervezet kialakításának jogi és pénzügyi feltételeit, 

részletesen kidolgozva a divíziónkénti, illetve holdingon belüli önálló 

cégenkénti működés előnyeit, hátrányait, kockázatát tevékenységenként 

bemutatva, 

 végezze el annak vizsgálatát, hogy mely, jelenleg az önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társaságok által ellátott közszolgáltatások láthatóak el a 

Polgármesteri Hivatalon belül, illetve kiszervezés útján.  

4. az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői, és vezérigazgatója a 

2012. évre vonatkozó üzleti tervét nyújtsa be a képviselő-testület részére, melyről a 

költségvetési koncepció elfogadásával egyidejűleg kíván tárgyalni. 

5. az AquaPalace Kft. ügyvezetője a V-8 Uszoda és Szabadidőközpont építése után 

fennmaradt szavatossági hibák miatt peres eljárás keretében érvényesítse a 

szavatossági igényeket. A peres eljárás indítása előtt vonjon be szavatossági perekben 

gyakorlatot szerzett jogászt, ügyvédet, aki meg tudja ítélni – az ÉMI anyagban 

foglaltak figyelembe vételéve – az igényérvényesítés reális esélyeit; 

6. felkéri a Polgármestert, hogy a szállítókkal, illetve közszolgáltatókkal átmeneti 

halasztott fizetési megállapodásokról tárgyaljon és a decemberi testületi ülésre 

nyújtson tájékoztatást a tárgyalások eredményéről; 

7. nyílt közbeszerzési eljárást indít 1 mrd forint összegű hitel vagy kötvény 

kibocsátására, az önkormányzat számlavezetésével együtt. Ezzel összefüggésben 

vizsgálja meg pénzügyi közvetítő bevonásának lehetőségét a legkedvezőbb 

refinanszírozási megoldás feltárása érdekében; 

8. felkéri a BDO-t, hogy vizsgálja meg a V-8 Uszoda és Szabadidőközpont 

lízingtartozásának kötvényből történő kiváltásának lehetőségét. 

 

Felelős:  1, 4, 6. pont:  Polgármester 

  2, 7.  pont:  Jegyző 

  3, 8. pont:  BDO Kft. 
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  5. pont:  AquaPalace Kft. ügyvezetője 

 

Határidő:  5. pont:  azonnal 

  4. pont:  2011. novemberi testületi ülés 

1, 8. pont 2011. október 28.  

  2. pont:  2012. évi ktgv. koncepció 

  3, 6. pont:  2011. decemberi testületi ülés 

  7. pont:  2012. február 15. 

   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja, hogy az Atticus Zrt. által végzett 

vizsgálat eredményéről szóló előterjesztést következő napirendi pontként tárgyalják. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3347   Száma: 11.10.27/2/0/A/KT 

Ideje: 2011 október 27 18:16  

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 - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Kun Csaba VKIB elnök Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 

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

elfogadta.    

 

 

 

2. Előterjesztés az Atticus Zrt. által végzett vizsgálat eredményéről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket. Elmondja, hogy 

az Atticus Zrt elkészítette az anyagot, többször kellett tőlük kérni pontosítást, és dr. 

Kirchhof  Attila aljegyző úr szerint, még nem valósult meg teljes mértékben. Ez egy 

hosszú részletes anyag, amiből 36 pontot intézkedési javaslatként kiemeltek, de az 

anyagban több helyen is szerepelnek további javaslatok. Ezzel kapcsolatban készült egy 

határozati javaslat, ahol a Képviselő-testület felkéri a VSZ Zrt. Vezérigazgatóját, hogy a 

javaslatokat vizsgálja meg, és ez alapján készítsen cselekvési tervet jóváhagyásra. Az 

Atticus Zrt. anyagában problémás ügy kategóriában tartozik a gázmotor vásárlása, 

karbantartása a hűtőmű, a hűtőmű és füst-gáz hasznosító karbantartása. Megállapításuk 

szerint elsősorban a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és városüzemeltetés területén 

alvállalkozók megbízásával kapcsolatban merülnek fel olyan kérdések, amelyek további 

vizsgálatot igényelnek. Ezzel kapcsolatban javasolja, hogy az Önkormányzat bízzon meg 

egy ügyvédet aki megvizsgálja, hogy szükséges-e bármilyen jogi lépés megtétele a 

jelentésben megfogalmazott megállapításokkal összefüggésben. Úgy gondolja, hogy 

ennek az ügynek érdemes a végére járni, és amire az Atticus Zrt felhívta a figyelmet, hogy 

következik-e ebből bármilyen jogi lépés. 

Megadja a szót, Magyar Juditnak a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

Magyar Judit PEB elnök: Elmondja, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság úgy 

módosította az előterjesztésben szereplő I-es határozati javaslatot, hogy „amennyiben 

szükségesnek ítéli” – megfogalmazást töröljék. Az általa olvasottak szerint, elég sok 

mindent kimerít, amit ott olvasott.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Az ügyvédnek azt kell megvizsgálnia, hogy melyik 

jogterületen lát olyan pontot, ami intézkedést igényel. 

Megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: Elolvasta az Atticus Zrt. által készített jelentést, és ahol 36 

pontban értékelik az eseményeket. Ez számára minősíthetetlen! Véleménye szerint olyan 

megállapításokat tesz, amilyen javaslatokat egy középiskolás is bármikor meg tud tenni. 

Nem érti mi került itt 6 millió forintba. Meggyőződése, hogy a jelenlegi vezérigazgató úr 

is meg tudta volna tenni ezeket a megállapításokat, anélkül, hogy ez 6.250 ezer forintba 

került volna. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy azért is fontos, hogy milyen 

megállapításokat tesz az Atticus Zrt, mert a szerződésben, az alapdíjon kívül sikerdíj is 

szerepel, ami abból következik, hogy milyen intézkedéseket javasol. 

Megadja a szót Magyar Juditnak, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. 
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Magyar Judit PEB elnök: Vitatja az anyag aktualitását, mert tudomása szerint a VSZ Zrt-

nél mindeközben elég sok és jelentős intézkedés történt. A vizsgálati anyagot arra tartja 

megfelelőnek, hogy elindítsanak egy eljárást az előző vezetés ellen, de hogy most hol tart 

az ügy arra nem ad megfelelő választ, mert valószínű, hogy az általuk megfogalmazott 36 

pontból (felvetésből) 22 pont már valósult. A sikerdíjra a bizottságuk is kitért, és nem 

szeretnék, ha a 6 millió forinton felül még sikerdíjat is ki kellene fizetni az 

önkormányzatnak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Amikor az önkormányzat Képviselő-testületi döntés 

alapján előkészítették a vizsgálatot, akkor az Atticus Zrt-vel történő szerződéskötés előtt 

Somogyi Zsolt a VSZ Zrt. vezérigazgatója végignézte azokat a kérdéseket, amelyeket ő 

már előre tud, és ezeket az intézkedéseket megtette. Erről az Atticus Zrt-t jegyzőkönyv 

formájában tájékoztatta. Ezek után nem kell fizetni az Atticus Zrt-nek, ezt Somogyi Zsolt 

a VSZ Zrt. vezérigazgatója az Atticus Zrt-vel történő szerződéskötés aláírása előtt azzal 

erősítette meg, hogy elmondta, hogy Ő erre nagy figyelmet fordított, és körültekintéssel 

járt el.  

Megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: Kérdése, hogy a teljes összeg ki lett-e fizetve az Atticus Zrt-nek, 

mert ha igen akkor a 36 pontból csak 12-ért dolgoztak meg, és ezzel arányban kevesebbet 

kellene fizetni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Amiről leadta az Atticus Zrt. az anyagot, azért kapja meg 

a 6 millió forintot, és a továbbiakért jár a sikerdíj. 

Megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

      

Fekete János képviselő: Nem a sikerdíjról beszélt, hanem arról, hogy véleménye szerint 

arányosan annyit kellene fizetni a cégnek, amennyiért valóban meg is dolgozott. 

Véleménye szerint, amiért Somogyi Zsolt úr a VSZ Zrt. vezérigazgatója dolgozott meg, 

azért ne fizessen az Önkormányzat az Atticus Zrt-nek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: A Jogi Ügyrendi Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenörző 

Bizottság megvizsgálja majd ezt a kérdéskört. A szerződésben az szerepel, hogy „az 

anyag átadása fizetéshez kötött”, tudomása szerint ez az összeg ki lett fizetve. 

Amennyiben kellő jogi indokai vannak az Önkormányzatnak, egyrészt lehet kérni az 

anyag kiegészítését, másrészt jogi úton megpróbálhatja a pénz egy részét visszaszerezni az 

Önkormányzat, ha úgy ítéli meg, hogy az anyag megalapozatlan. Véleménye szerint 

mielőtt még az Önkormányzat bármilyen összeget vissza próbálna szerezni, előtte a Jogi 

és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, valamint szükség esetén a 

Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság is vizsgálja meg, hogy a szerződésben 

foglaltaknak mennyiben tett eleget az Atticus Zrt.  

Megadja a szót Magyar Juditnak, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

Magyar Judit PEB elnök: Nem érti, hogy miért kezdi egy cég jogi nyilatkozattal a 

szerződésben vállal feladatát, amiért nem vállal felelősséget, az Önkormányzat pedig 

kifizet érte több mint hatmillió forintot. Egyrészt azt nem érti, hogy az Atticus Zrt. miért 

nem kapott meg minden anyagot, amire a vizsgálat teljeskörű elvégzéséhez szükség lett 

volna. Ez, hogy lehetséges? Miért nem a Vezérigazgató úrtól kérték el a szükséges 

iratokat, és ha tőle esetleg nem kapták meg, akkor miért nem kérték a Felügyelő 

Bizottságtól, ha az FB nem segített, miért nem fordultak a Polgármester úrhoz? 



 36 

Érthetetlen számára az a mondat mely szerint „Az okiratok köre a jelentés lezárásáig sem 

érte el azt a mélységet, amelyet a megbízási szerződés ilyenként meghatározott.”, tehát ad 

egy felmentő nyilatkozatot, hogy az Attius Zrt. ezért az anyagért nem vállal felelősséget.  

 

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

 

Fekete János képviselő: Javasolja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, vizsgálja meg a szerződés teljesítettségét.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri dr. Kirchhof Attila aljegyző urat, hogy fogalmazza 

meg Fekete János képviselő javaslatát. 

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

 

Somogyi Zsolt VSZ Zrt. vezérigazgatója: Elmondja, hogy miután csak két napja kapta 

meg az anyagot, így csak az első 30 oldalig jutott. Úgy gondolja, hogy ez egy semleges 

korrekt anyag, a javaslatokat és az észrevételeket három csoportba lehet sorolni. 

Véleménye szerint az egyik részre ténybeli tévedésen alapszik, példaként említi a banki 

kondíciók újratárgyalását, de amikor már egy létező lízing van a Budapest Bankkal, akkor 

addig, amíg a közbeszerzés él addig nem lehet módosítani. A második kategória az amikor 

már egy folyamatban lévő anyagról beszélünk, vagy olyanokról, ami a vizsgálat óta már 

megoldódott, ezáltal oka fogyottá vált. A harmadik kategóriába az eszközpark fejlesztése 

és az elmaradt infrastrukturális beruházások tartoznak. Véleménye szerint ez az a 

kategória, amit le lehet írni, mivel a társaság nincs abban a helyzetben, hogy ezt 

megvalósítsa. Az első harminc oldal olvasata alapján úgy gondolja, hogy korrekt az 

anyag. Arra nem tud érdemben válaszolni, hogy megérte-e a 6 millió forintot, de az 

eredeti szerződést olvasva úgy gondolja, hogy a feladatát elvégezte a cég, de sikerdíjat 

nem lehet fizetni érte, mert a 36 pontban esetenként a saját szóhasználatára ismert rá. A 36 

pont mind le van fedve, vagy folyamatban van, esetleg az illúziók kategóriájába esik, 

amelyeket az általa írt saját jegyzőkönyvében fel is sorolt. Hangsúlyozza, hogy nincs az 

Atticus Zrt által készített jelentésben olyan újítás, amiért sikerdíjat kellene fizetni az 

Önkormányzatnak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Török Balázs alpolgármesternek. 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: Kérése, hogy Fekete János képviselő úr javaslatáról 

szavazzanak. 

 

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

Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba VKIB elnök: Kérdezi, hogy az Atticus Zrt. képviselője miért nincs jelen, és 

kapott-e meghívást a Képviselő-testületi ülésre? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy az Atticus Zrt munkatársai kaptak 

meghívót a testület mai ülésére, de az idő rövidségére és más elfoglaltságra hivatkozva 

lemondták a részvételüket, továbbá elmondták, hogy nem tudják tovább árnyalni az 

általuk készített jelentést, de természetesen a későbbiekben az Önkormányzat 

rendelkezésére állnak.  

 

Mikrofonon kívüli kérdésként hangzik el, hogy a teljesítési igazolást ki igazolta le? 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a teljesítésről szóló igazolást ő igazolta 

le, mert különben az önkormányzat nem kapta volna meg az anyagot.  

 

További mikrofonon kívüli beszélgetés zajlik ebben a témában. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Kirchhof Attila aljegyzőnek. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: Ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 

módosított szövegét. ….felkéri a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottságot, hogy vizsgálja  meg az Atticus Zrt. által elkészített anyagot, hogy annak 

ellenértékeként a megbízási díjban meghatározott összeg kifizethető-e illetőleg utólagos…  

Kéri Fekete János képviselőt, hogy pontosítsa a módosító javaslatát.  

 

Fekete János képviselő: Miután a kifizetés már megtörtént, így arról kellene szavazni, 

hogy van-e, és ha igen, akkor milyen különbség van az Atticus Zrt. által elkészített 

jelentés és a VSZ Zrt. által készül anyag között. Úgy gondolja, hogy jelentős átfedések 

vannak a két anyag között, és emiatt vissza kellene az Önkormányzatnak kapnia a 

kifizetett összeg egy részét. Kéri ezt szakszerűen megfogalmazni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Nem várhatja el a pontos megfogalmazást dr. Kirchhof 

Attila aljegyző úrtól, ha nem tuja pontosan hogy mit kell megfogalmaznia. 

Megadja a szót Kun Csabának, a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi 

Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba VKIB elnök: Nem értette, hogy Somogyi Zsolt vezérigazgató úr milyen 

jegyzőkönyvről beszélt? 

 

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

vezérigazgatójának.  

 

Somogyi Zsolt VSZ Zrt. vezérigazgatója: A szerződést kibővítették egy olyan ponttal, 

hogy melyek azok a szakmai irányvonalak, teendő feladatok, amelyek nem képezhetik a 

sikerdíj alapját, mert az új vezetés már foglalkozott vele, vagy foglalkozni fog.  

 

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

Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba VKIB elnök: Véleménye szerint Somogyi Zsolt vezérigazgató úrnak erre az 

anyagra reagálnia kellene. Az elolvasottak alapján készítsen beszámolót a következő 

Képviselő-testületi ülésre, amelyben értékeli az Atticus Zrt által jelzett 36 pontot. Kéri, 

hogy az üzleti terv  kerüljön kiegészítésre azokkal a részekkel, amelyek még nem kerültek 

megoldásra. Ezenkívül egy anyag készüljön arra vonatkozóan is, hogy mennyiben 

helytállóak ezek a megállapítások, másrészt az üzleti tervben legyen részletezve az ami 

még a VSZ Zrt. előtt áll, és amivel esetleg ki kell egészíteni a 2012-i évi üzleti tervet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: A II-es határozati javaslatban úgy szerepeljen, hogy 

….felkéri a VSZ Zrt Vezérigazgatóját, hogy az Atticus Zrt által készített vizsgálati 

jelentést tekintse át, megállapításai, javaslatai alapján készítsen cselekvési tervet, és annak 
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figyelembevételével készítse el a 2012. évi üzleti tervet, és a középtávú tervet. Ezt a 

határozati javaslatot befogadta a II-es határozati javaslatba.  

Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Véleménye szerint nem lenne elég csak az Atticus Zrt. jelentésére 

támaszkodni, hiszen a BDO jelentésben is szerepel egy a VSZ Zrt-t érintő átszervezési 

javaslat amelyet szintén figyelembe kell venni. A III-as határozatként javasolja 

megvizsgáltatni azt, hogy az Atticus Zrt. által elkészített vizsgálati jelentés, arányban áll-e 

a kifizetett 6 millió forinttal, figyelembe véve azt, hogy a VSZ Zrt. vezetése előzetesen 

jegyzőkönyvet adott át az Atticus Zrt. részére. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri dr. Kirhhof Attila aljegyzőt, fogalmazza meg az 

előbb elhangzott határozati javaslatot, mely szerint ….felkéri a Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottságot, a Jogi és Ügyrendi Bizottságot, valamint a Költségvetési Bizottságot, hogy 

vizsgálja meg az Atticus Zrt. jelentése arányban áll-e a kifizetett megbízási díjjal, a VSZ 

Zrt. szerződés mellékletét képező jegyzőkönyvre figyelemmel. Illetve határozza meg, 

hogy az Attius Zrt-től szükséges-e bármilyen további kiegészítés.   

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a Jogi és Ügyrendi Bizottságot, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot, és a 

Költségvetési Bizottságot, hogy vizsgálja meg azt, hogy az Atticus Zrt. által készített 

vizsgálati jelentés, arányban áll-e a kifizetett megbízási díjjal, annak függvényében, hogy 

a VSZ Zrt. a szerződés mellékleteként az általa elkezdett feladatokról mellékelten csatolt, 

illetve megállapításokat közölt, és a bizottságok tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, 

hogy szükséges-e az anyag bármilyen kiegészítése.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Befogadja az elhangzott III-as határozati javaslatot, és 

szavazásra bocsátja mindhárom határozati javaslatot a kiegészítésekkel.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3348   Száma: 11.10.27/2/0/A/KT 

Ideje: 2011 október 27 18:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly 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: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

457/2011. (X. 27.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. felkéri a Polgármestert, hogy bízza meg az Önkormányzat megbízott ügyvédjét, hogy 

az Atticus Zrt. által elkészített vizsgálati jelentés alapján – amennyiben szükségesnek ítéli – 

kezdeményezze (polgári, büntető, munka) jogi intézkedések megtételét a Polgármesternél; 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat megbízott ügyvédje által 

megfogalmazott kezdeményezésről tájékoztassa a Jogi és Ügyrendi Bizottságot és annak 

javaslatát figyelembe véve, tegye meg a szükséges jogi intézkedéseket. 

 

Határidő: 2011. december 31. 

Felelős: Polgármester 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

458/2011. (X. 27.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a VSZ Zrt. vezérigazgatóját, 

hogy az Atticus Zrt. által készített vizsgálati jelentést tekintse át megállapításai, javaslatai 

alapján készítsen „cselekvési tervet” és annak figyelembevételével készítse el a 2012. évi 

üzleti tervet és a középtávú tervet, melyet jóváhagyásra terjesszen a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős: vezérigazgató 

Határidő: 2011. december 31. 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

459/2011. (X. 27.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jogi és Ügyrendi 

Bizottságot, Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot, valamint a Költségvetési Bizottságot, hogy 

vizsgálja meg azt, hogy az Atticus Zrt által készített vizsgálati jelentés arányban áll-e a 

kifizetett megbízási díjjal, annak függvényében, hogy a VSZ Zrt. a szerződés mellékleteként 

az általa elkezdett feladatokról mellékletet csatolt, illetve megállapításokat közölt. A 

Bizottságok tegyenek javaslatot arra vonatkozólag, hogy szükséges-e az anyag bármilyen 

kiegészítése.  

 

 

Határidő: 2011. december 31. 

Felelős: vezérigazgató 

 

3. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Vagyonkoncepciója 

felülvizsgálatáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket. Megadja a szót 

Magyar Juditnak, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Elnökének. 

 

Magyar Judit PEB elnök: Elmondja, hogy ebben az anyagban nem látja, hogy első 

fordulóról van szó, viszont azt támogatta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, hogy legyen 

első forduló. Ezért úgy gondolja, hogy a határozati javaslatokról nem most kellene 

dönteni, javasolja inkább a területek irányait meghatározni. Elmondja, hogy a bizottsági 

ülésen határozati javaslatként döntöttek az Ady Endre út 88. számú ingatlannak az 

eladását indítsák el, hogy ez az egész folyamat elindulhasson.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy ez egy kérdés a 2-es határozati 

javaslatnál, hogy az Egres úti vagy az Ady úti ingatlan legyen értékesítve a későbbiekben. 

Megadja a szót Magyar Juditnak, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Elnökének. 

 

Magyar Judit PEB elnök: Véleménye szerint ellentmondás van az 1-es és a 2-es számú 

határozati javaslat között, ha az Ady u. 88-at értékesíteni szeretné az Önkormányzat, és a 

befolyt összegből szeretné az Önkormányzat felújítani az óvárost, akkor egyértelmű, hogy 

ott nem bérlakások lesznek építve, ezért egy másik helyet kellene kijelölni. Elmondja, 

hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság azt támogatja, hogy bérlakásokat vásároljon az 

Önkormányzat a lakótelepen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  Elmondja, hogy ez a 8-as számú határozati javaslat lenne. 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Török Balázs alpolgármesternek. 
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dr. Török Balázs alpolgármester: Az előterjesztéssel egyetért, kivéve az Ady E.út 88. szám 

értékesítését. Tekintettel arra, hogy ha azt értékesíti az Önkormányzat, ami jelenleg 

városközponti besorolású, akkor igen nagy kiterjedésű lakóparkot létesíthetne a vásárló. 

Miután személy szerint a lakóparkok építését nem támogatja, ezért nem is javasolja ilyen 

besorolás mellett az ingatlan értékesítését. Tekintettel arra, hogy mivel a lakásrovatban az 

intézkedések megtételéhez egyébként is van 140 millió forint előirányozva, valamint, hogy a 

belvárosi ingatlanokból ki kell költöztetni a lakókat, ezért inkább az Ady E. út 88. szám alatt 

javasolja  a bérlakások felépítését, egy olyan konstrukcióban, ami egyébként bevételt is 

termel. Továbbá üzleti célú hasznosítása is elképzelhető az ingatlannak. Ennyiben szeretné 

módosításra javasolni az előterjesztést. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Dicső Zoltán képviselőnek. 

 

Dicső Zoltán képviselő: Felhívja a Képviselő-testület figyelmét arra, hogy lakásvásárlás 

esetén az Önkormányzat elesik attól a lehetőségtől, hogy állami dotációval, illetve 

támogatással lakásokat építsen. Javasolja a döntésnél ezt is figyelembe venni.   

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: Egyetért dr. Török Balázs alpolgármester úrral és „ők” sem úgy 

gondolták, hogy ha az Ady út 88. szám alatt lévő ingatlan eladásra kerül, akkor ott lakópark 

épülhessen. Miután az Építési szabályokat úgyis vizsgálja az Önkormányzat, ezért javasolja 

felülvizsgálni lehetőségeket, és úgy kellene eladni az ingatlant, hogy előtte az Önkormányzat 

meghatározza ezeket a szabályokat, például, hogy ne lehessen lakóparkot építeni. Abban 

esetben támogatja az ingatlan eladását, ha előtte az Önkormányzat meghatározza a funkcióját, 

amelynek a szabályozási tervben is következmény lenne.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Egyrészt valóban új szabályozás kellene, másrészt viszont az 

ingatlan értéke leesik. Vagy eladja az önkormányzat így és felvállalja ezt a kockázatot, vagy 

leszabályozza az Önkormányzat és ezáltal az értéke a harmadára esik.  Ezt a kérdéskört még a 

novemberi Képviselő-testületi ülés keretében vizsgálni kellene.  

Megadja a szót Kun Csabának, a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi 

Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba VKIB elnök: Legyenek olyan projektek, amiben megbízunk profi nemzetközi 

ingatlankezelő társaságot a Teátrum étterem épületének hasznosítására, vagy a Castrum-nak a 

fejlesztésére, amiben az önkormányzatnak jelentős telek ingatlanja is van. A többi esetben 

ahol kisebb ingatlanokat bérbe ad az Önkormányzat ott nem feltétlenül fontos nemzetközi 

céget bevonni, hanem az önkormányzat cégeit.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Javasolja megvizsgálni Kun Csaba képviselő javaslatát. 

Megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: Javasolja, hogy az Ady E. út 88. szám alatt épüljön szálloda, mert 

tudomása szerint akkor nem kell szabályozási tervet módosítani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Egyetért ennek a javaslatnak a vizsgálatával is. 

Megköszönné, ha mindenki eljuttatna hozzá egy javaslatot ezzel kapcsolatban a jövő hét 

folyamán.    
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Megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: A belvárosi ingatlanokkal kapcsolatban a Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottságba volt vendéként meghívva, és elmondja, amit ott is javasolt, hogy a belvárosi 

ingatlanok egy része alkalmas lehet kisebb, négycsillagos szálloda egységek megvalósítására. 

Javasolja egy szállodalánccal konzultálni azzal kapcsolatban, hogy a belvárosi épületekbe 

látnak-e fantáziát, szálláslehetőségekkel kapcsolatban. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy ezt már Hidegkuti Gergely képviselő is 

javasolta, de megvizsgálják ezt a javaslatot is. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén a 

Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

460/2011. (X. 27.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a vagyonkoncepció 

felülvizsgálatáról szóló előterjesztés. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

 

 

4.  Előterjesztés a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybevételére 

       Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket. Megadja a szót 

Bizottsági elnököknek, képviselőknek. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3349   Száma: 11.10.27/4/0/A/KT 

Ideje: 2011 október 27 18:51  

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 
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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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

461/2011. (X. 27.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a működési hiány rendezésére az 

előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti határozatot elfogadja és felkéri a Polgármestert, hogy a 

támogatási kérelmet a Magyar Államkincstárhoz nyújtsa be. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2011. november 5. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Visszatér a sürgősségi előterjesztés Szentendre megyei jogú 

várossá nyilvánításáról szóló indítvány megtárgyalására. Úgy véli, hogy minden 

képviselőtársának volt ideje végiggondolni a megyei jogú várossá nyilvánításáról szóló 

előterjesztés tárgyalása során elhangzottakat, annak érdekében, hogy egységes döntés 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3350   Száma: 11.10.27/4/0/A/KT 

Ideje: 2011 október 27 18:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 
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Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 72.73 53.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 3 27.27 20.00 

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 - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök 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 

462/2011. (X. 27.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. kinyilvánítja, hogy megyei jogú várossá kíván válni, 

2. felkéri Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjét, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 

törvényre vonatkozó jogalkotásra tekintettel – lehetőség szerint - soron kívül 

támogassa Szentendre megyei jogú várossá nyilvánítását. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 
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dr. Dietz Ferenc polgármester az ülést 18.54 órakor az ülés bezárja. 

 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 


