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Szám: 16/2011. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2011. szeptember 8-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel tartott üléséről 

 

 

Jelen lévő képviselők: dr. Dietz Ferenc polgármester, Dicső Zoltán, dr. Dukai Miklós, Fekete 

János, dr. Filó András, Fülöp Zsolt, Kiss Károly, Kun Csaba, Magyar 

Judit, dr. Pázmány Annamária, Pintér Ádám, dr. Török Balázs 

alpolgármester, Tolonics Gyula és Zakar Ágnes képviselők 

 

Távol van:   Hidegkuti Gergely képviselő 

 

Hivatalból jelen 

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

 

Tanácskozási joggal 

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

vezetője, Szirmai Erika irodavezető, Puhl Márta irodavezető, Szűcs 

Imréné irodavezető, dr. Dóka Zsolt jogtanácsos és közbeszerzési 

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

irodavezető, dr. Nádudvari Gyöngyi vagyongazdálkodási-jogi 

ügyintéző, dr. Hevesi Tünde vagyongazdálkodási ügyintéző, 

Sándorné Vincze Viktória környezetvédelmi referens, Gabay Anett 

vagyongazdálkodási ügyintéző, Virágh János városüzemeltetési 

referens.  

 

Napirendi ponthoz megjelentek:  

 

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város forgalmi 

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

történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 

23/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendeletének módosításáról szóló …/2011. (…) 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 

Előterjesztés Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről szóló     

34/2005.(X.18.) Önk. számú rendelet módosításáról 

Somogyi Zsolt vezérigazgató   

 

Előterjesztés a Pro Szentendre Kft. tárgyában 

Szabó Zsófia ügyvezető igazgató 

Putz Tamás projekt menedzser 

Dragon József Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tag 

Holló István Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tag 

Szeivolt István ügyvezető ÉPKAR 

Dr. Baráth Sándor mérnök, műszaki ellenőr  

 

Előterjesztés Szentendre településrendezési terve felülvizsgálat véleményezési eljárásáról 

R. Takács Eszter   
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Előterjesztés Japánkert létesítésének támogatásáról 

Dani Zsolt   

 

33. Előterjesztés pályázat a P’art mozi tárgyában 

Kolti Helga ügyvezető (Kulturális Kft.)   

 

Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár további változatlan színvonalon történő 

működésének kérdéséről 

Biczák Péter könyvtár igazgató 

Tóth Zsuzsanna    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 15.15 órakor az ülést megnyitja,  megállapítja hogy 14 fővel 

határozatképes. Megadja a szót Fekete János képviselőnek ügyrendi hozzászólásra. 

 

Fekete János képviselő: Elmondja, hogy már több hónapja a Városüzemeltetési, 

Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság, valamint az Egészségügyi Szociális és Civil 

Bizottság tanácskozása rendszeresen egy időpontban van, problémája, hogy miután mind két 

bizottság tagja így az Egészségügyi Szociális és Civil Bizottság ülésén 5 hónapja nem tud 

részt venni. Kérné dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy ezeket a bizottsági időpontokat 

módosítani szíveskedjen, mert eleget szeretne tenni a képviselői és a bizottsági tagsági 

kötelezettségének. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Felhívja Fekete János képviselő úr figyelmét, hogy ezt az 

ügyrendi hozzászólást az „egyebek”-ben kellett volna bejelentenie. 

Megadja a szót dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőnek. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Tájékoztatja Képviselő urat, hogy a bizottsági ülések 

időpontját, nem a Hivatal, hanem a bizottsági elnökök egyeztetik egymással. Nem tiszte a 

Hivatal részéről, hogy a bizottsági ülések rendjét beossza. Javasolja, hogy a bizottsági 

elnököket keresse meg ezzel a problémával Képviselő úr, és a bizottsági elnökök módosításait 

figyelembe véve a Hivatali apparátus alkalmazkodik az ülések rendjéhez.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 15.18-kor az ülést megnyitja és megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület 14 fővel határozatképes. Ismerteti, hogy a meghívóban 27-es napirendi 

pontként szereplő Hévízkúttal kapcsolatos előterjesztés nem kerül napirendre vételre, mert a 

témában további egyeztetések szükségesek. Sürgősségi indítványok is készültek, amelyeket 

kér napirendre venni.  

Kéri, szavazzanak a Püspökmajori óvoda felújításáról szóló sürgősségi indítvány napirendre 

vételéről. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3132   Száma: 11.09.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 15:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100,00 93,33 

Nem 0 0,00 0,00 
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Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 14 100.00 93,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   6,67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

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

testület a napirendre tűzi.  

Szavazásra bocsátja a pályázatok tárgyában készült sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3133   Száma: 11.09.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 15:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100,00 93,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 14 100.00 93,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   6,67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 
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Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

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

testület napirendre tűzi. 

Szavazásra bocsátja a gát tervezéséről készült sürgősségi indítvány napirendre vételét. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3134   Száma: 11.09.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 15:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100,00 93,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 14 100.00 93,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   6,67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester:  megállapítja, hogy a sürgősségi indítványt a Képviselő-

testület napirendre tűzi. 

Szavazásra bocsátja a Városi Szolgáltató Zrt-nek a Budapest Lízing Zrt-vel szemben fennálló 

tartozásának rendezéséről szóló sürgősségi indítvány napirendre vételét. 

Szavazás eredménye 

 

#: 3135   Száma: 11.09.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 15:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100,00 93,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 14 100.00 93,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   6,67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

     

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

testület napirendre tűzi. 

Szavazásra bocsátja a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kiírt pályázatra való 

jelentkezésről készült sürgősségi indítvány napirendre vételét. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3136   Száma: 11.09.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 15:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 



 6 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100,00 93,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 14 100.00 93,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   6,67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

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

testület napirendre tűzi. 

Jelzi, hogy a bizottságok javaslatai alapján több napirendi ponthoz készült pontosítás, illetve 

kiegészítés, amelyeket az ülés előtt kiosztottak a képviselők részére. Ismerteti azokat az 

előterjesztéseket, amelyekhez tanácskozási joggal vendégeket hívott meg.  

Egyéb kérdés észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja az előterjesztések napirendre vételét. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3137   Száma: 11.09.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 15:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100,00 93,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 
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Szavazott 14 100.00 93,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   6,67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

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

elfogadta. 

 

N A P I R E N D  

 

 Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 

 

 

 Tájékoztató a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 

Többcélú Kistérségi Társulás két ülése között eltelt 

legfontosabb eseményekről és döntésekről 

 

 

 Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról 

 

 

 Beszámoló átruházott hatáskörben tett intézkedésekről 

 

 

1.  Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 

szóló 6/2011. (II. 17.) Önk. sz. rendelet I. félévi 

végrehajtásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

2.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a város forgalmi és parkolási rendjéről és a 

parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő 

behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli 

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

módosításáról szóló …/2011. (…) önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

3.  Előterjesztés Szentendre Város zöldfelületeinek 

használatáról és védelméről szóló 34/2005.(X.18.) Önk. 

számú rendelet módosításáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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4.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a Szentendre Város területén az üzletek 

éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 24/2007. (V. 30.) Önk. 

számú rendeletének módosításáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

5.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a gyermekek HPV elleni védőoltás 

költségeinek átvállalásáról szóló 36/2009. (IX.21.) Önk. sz. 

rendeletének módosításáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

6.  Előterjesztés a közművelődésről szóló 18/2007. (III.30.) 

Önk. sz. rendelet módosításáról, valamint a közművelődési 

megállapodásról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

7.  Előterjesztés a Pro Szentendre Kft. tárgyában 

 

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

rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

8.  Előterjesztés a V-8 Uszoda és Szabadidőközponttal 

kapcsolatos szolgáltatási koncessziós eljárással 

kapcsolatban 

 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

9.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat többségi 

tulajdonrészével rendelkező gazdasági társaságok 

javadalmazási szabályzatainak elfogadásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

10.  Előterjesztés Harmadik Ütem Területfejlesztési Egyesület 

által önkormányzati alszámlán gyűjtött összeg 

visszafizetéséről 

 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

11.  Előterjesztés Szentendre településrendezési terve 

felülvizsgálat véleményezési eljárásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

12.  Előterjesztés településrendezési szerződésről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

13.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szabályozási 

Terve alapján a Panoráma utca folytatásának kialakításáról 

 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

14.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szabályozási 

Terve alapján a Csóka utcát és az Alkony utcát összekötő út 

kialakítása  

 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

15.  Előterjesztés 0284/4 hrsz-ú ingatlan egy részével 

kapcsolatos esetleges telekcsere 

 

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

alapján zárt ülés! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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16.  Előterjesztés Vasúti villasori óvodával és a dr. Nagy Lajos 

utcával kapcsolatos telekhatár rendezés ügyében 

 

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

alapján zárt ülés! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

17.  Előterjesztés a Szentendrei Református Egyházközség 

Szentendrei Református Óvodával kapcsolatos 

beruházásairól szóló beszámoló elfogadásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

18.  Előterjesztés az Anna közben lévő túlkerítés, túlhasználat, 

valamint a Park táborba történő ideiglenes behajtás, 

használat ügyében 

 

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

alapján zárt ülés! 

dr. Török Balázs 

alpolgármester 

19.  Előterjesztés Takácsné Szűk Mária Szentendre, 6067/5 

hrsz-ú ingatlanjának házszámozásáról 

 

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

rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

20.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában 

álló 4424 hrsz-ú, természetben a Barackos út 1. szám alatt 

lévő ingatlan ingyenes használatba adása  

 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

21.  Előterjesztés az Oktán Kft. területhasznosítási 

szerződésének hosszabbításáról 

 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

22.  Előterjesztés a PIKK-TERC Kft. 2011. júliusi, augusztusi 

földhasználati díjjal kapcsolatos részletfizetési kérelméről  

 

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

alapján zárt ülés! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

23.  Előterjesztés a szentendrei 039/50 és a 039/51 hrsz-ú 

ingatlanokra vonatkozó elővásárlási joggal történő 

rendelkezésről 

 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

24.  Előterjesztés a szentendrei 0308/17 hrsz-ú ingatlanra 

vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről 

 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

25.  Előterjesztés az MNV Zrt.-től történő ingatlan 

visszaigénylések helyzetéről, felülvizsgálatáról (szovjet 

laktanya, izbégi laktanya, Annavölgy, Lajos forrás stb.) 

 

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

alapján zárt ülés! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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26.  Előterjesztés Centurio-Trade Kft. által benyújtott 

virágsziget bontásának kérelme 

 

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

rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

27.  Előterjesztés a hévízkútról 

 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

28.  Előterjesztés az Ifjúsági Koncepcióhoz tartozó cselekvési 

tervről 

Pintér Ádám 

bizottsági elnök 

29.  Előterjesztés az autóbusszal végzett menetrend szerinti 

helyi személyszállítás menetrendjéről, továbbá a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztériummal és a VOLÁNBUSZ 

Közlekedési Zrt-vel kötendő megállapodásról  

 

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

rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

30.  Előterjesztés TDM pályázattal kapcsolatban „családbarát 

turistapihenőhely” kialakításról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

31.  Előterjesztés Japánkert létesítésének támogatásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

32.  Előterjesztés a II. Szobrász Biennálé 2012. évi 

megrendezéséről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

33.  Előterjesztés pályázat a P’art mozi tárgyában  

 

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

rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

34.  Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár további változatlan 

színvonalon történő működésének kérdéséről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

35.  Előterjesztés Városi Kitüntető Díjak adományozásáról 

 

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

alapján zárt ülés! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

36.  Előterjesztés a Pest Megye Díszpolgára Cím, Pest Megyéért 

Emlékérem és egyéb Pest Megyei díjak adományozásának 

javaslattételéről 

 

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

alapján zárt ülés!  

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

37.  Előterjesztés Gazdasági Ellátó Szervezet intézményvezetői 

pályázat kiírásáról  

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

38.  Tájékoztató a Fő tér 12. szám alatti ingatlan 

testvérvárosokkal kötendő használati szerződésről 

 

Az egyeztetések tartanak, ezért a tájékoztató az ülésen 

kerül kiosztásra. 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

39.  Interpelláció, kérdés  

40.  Egyebek  
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 Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 

Tájékoztató a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 

Társulás két ülés között eltelt legfontosabb eseményekről és döntésekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

testület a tájékoztatókat elfogadja. 

 

 

 Jelentés a lejárt határidejű Önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

#: 3138   Száma: 11.09.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 15:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100,00 93,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 14 100.00 93,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   6,67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 
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dr. Dietz Ferenc  polgármester: A képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

350/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a  

I. 

  

246/2011. (VI. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

247/2011. (VI. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

248/2011. (VI. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

249/2011. (VI. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

250/2011. (VI. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

252/2011. (VI. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

255/2011. (VI. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

256/2011. (VI. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

258/2011. (VI. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

263/2011. (VI. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

261/2011. (VI. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

264/2011. (VI. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

273/2011. (VI. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

274/2011. (VI. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

277/2011. (VI. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

279/2011. (VI. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

280/2011. (VI. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

287/2011. (VI. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

288/2011. (VI. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

296/2011. (VI. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

300/2011. (VI. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

301/2011. (VI. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

303/2011. (VI. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

 

 

I. 141/2011. (IV. 14.)  Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van. Új határidő: 2011. 

december 20. 

264/2011. (VI. 9.)  Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van. Új határidő: 2011. 

december 15. 

 

 

II. 

Előterjesztés bérlakás építés pályázati lehetőségek figyelembevételével. 

Mivel nem lett meghirdetve pályázat, ebből kifolyólag elhalasztja az előterjesztések 

tárgyalását arra az időpontra, mikor meghirdetik. 

A zöldfelület koncepcióhoz három ötlet érkezett, ezáltal a beadási határidő meghosszabbításra 

került, valamint a honlapon is szerepel, a nagyobb körű tájékoztatás érdekében. 

Újra napirendre vételi időpontként novembert javasoljuk. 

 

Előterjesztés P’Art ház koncepcióról 
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Előterjesztés a Pap-szigeten megvalósítandó turisztikai fejlesztéssel kapcsolatos 

szerződéstervezetről 

Előterjesztés MűvészetMalom koncepcióról 

A fenti előterjesztések tárgyalási alapja nem adott ezáltal egy későbbi időpontra javasolt a 

tárgyalásukat halasztani, mikor adottak lesznek a feltételek. Felkéri a Jegyzőt, hogy a 

határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel, valamint a Polgármestert, hogy a tett 

intézkedésekről számoljon be.  

 

Felelős:     Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás 

területén - átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2011. március 6. – 2011. 

július 5. közötti időszakban 

 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3139   Száma: 11.09.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 15:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100,00 93,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 14 100.00 93,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   6,67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

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

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

     

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

351/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Város Önkormányzatának 

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

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

és gyermekvédelmi igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2011. 

március 6. – 2011. július 05. közötti időszakra szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – önkormányzatot érintő 

pályázat kapcsán, mely önrészt nem igényel – átruházott hatáskörben tett 

intézkedésről 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 3140   Száma: 11.09.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 15:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100,00 93,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 14 100.00 93,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   6,67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 
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dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

     

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

352/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Város Önkormányzatának 

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

bekezdése értelmében a Képviselő-testület által a Polgármesterre – önkormányzatot érintő 

pályázat kapcsán, mely önrészt nem igényel – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:           Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 Sürgősségi indítvány a Püspökmajori óvoda felújításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti a sürgősségi indítványt, majd megadja a szót 

képviselőknek és bizottsági elnököknek. Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3141   Száma: 11.09.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 15:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100,00 93,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 14 100.00 93,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   6,67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

353/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete közbeszerzési eljárást lezáró döntését az 

alábbiak szerint hozza meg: 

 

1. Szentendrén a Püspökmajori Óvoda épületén 

1. rész: homlokzati és lábazati hőszigetelési munkák 

2. rész: tetőszigetelési munkák 

3. rész: utólagos üvegezett bejárati rész kialakítási munkák 

kiviteli tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése tárgyában indult közbeszerzési eljárást 

eredményessé nyilvánítja. 

 

2. A nyertes ajánlat: 

Ajánlattevő  

neve:  TÉR Kivitelező Kft. 

címe: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 9-12. 

„Szentendrén a Püspökmajori Óvoda épületén  

1. rész: homlokzati és lábazati hőszigetelési munkák  

kivitelezése” 

Ajánlati ár: 9 916 250 Ft + ÁFA 

 „Szentendrén a Püspökmajori Óvoda épületén  

2. rész: tetőszigetelési munkák  

kivitelezése” 
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Ajánlati ár: 15 232 715 Ft + ÁFA 

„Szentendrén a Püspökmajori Óvoda épületén  

3. rész: utólagos üvegezett bejárati rész kialakítási munkák  

kivitelezése” 

Ajánlati ár: 3 973 754 Ft + ÁFA 

 

3. A beszerzés pénzügyi fedezetére a pályázati támogatáson felüli önrészt 21 842 039 Ft 

összegben az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének terhére biztosítja. 

  

4. Felkéri a Polgármestert az érintettek tájékoztatására és a szerződés megkötésére. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 Sürgősségi indítvány pályázatok tárgyában 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti a sürgősségi indítványt, majd megadja a szót 

képviselőknek és bizottsági elnököknek. Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatokat. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 3142   Száma: 11.09.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 15:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92,86 86,66 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 1 7,14 6,67 

Szavazott 14 100.00 93,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   6,67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 
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Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

     

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

354/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. indulni kíván a Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, (ifjúsági 

szakemberek) kompetenciafejlesztő képzéseinek támogatása (előfinanszírozott) c., 

IFJ-GY-11-C kódszámú pályázati felhíváson, 

2. a pályázathoz szükséges 70.000,- Ft önerőt a 2011. évi költségvetésben képzett Sport 

Alap fel nem használt részének terhére biztosítja, 

3. felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a pályázat beadására és az egyéb szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

 

Felelős:  Polgármester, Jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

355/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. indulni kíván a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek 

biztosítására, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák 

megvalósulásának előmozdítására c., KAB-KEF-11 kódszámú, „A” kategóriájú 

pályázati felhíváson, 

2.  a pályázathoz szükséges 50.000,- Ft önerőt a 2011. évi költségvetésben képzett Sport 

Alap fel nem használt részének terhére biztosítja, 

3. felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a pályázat beadására az egyéb szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

 

Felelős:  Polgármester, Jegyző 

Határidő:  azonnal 
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 Sürgősségi indítvány a gát tervezéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti a sürgősségi indítványban szereplőket. 

Megadja a szót Kiss Károly képviselőnek. 

 

Kiss Károly képviselő: Kérdezi, hogy miután az előterjesztésben foglaltak a Vízirendőrség 

épületére is vonatkoznak, történt-e megállapodás azzal kapcsolatban, hogy továbbra is tudják 

ezt a tevékenységet folytatni, mert véleménye szerint ez nagyon fontos. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy nem történtek újabb egyeztetések, az utolsó 

egyeztetés alkalmával a vízirendőrség képviselői elmondták, hogy mindenképpen ezen a 

területen szándékoznak maradni, és egy ponton hídra szeretnének feltelepülni, vagy mobil 

kikötőre lesz szükségük.  

 

Kiss Károly képviselő: Kérdezi, hogy a tervezés során ezt be lehet-e építeni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Nem lesz ilyen épület, a ponton hidat pedig a kikötő építéssel 

kapcsolatban kell majd eldönteni.  

 

Kiss Károly képviselő: Kérése, hogy mindenképpen kísérjék a kérdést  figyelemmel, mivel 

rendkívül fontosnak tartja, hogy a kis-Dunaág ezen szakaszán vízirendőrségi felügyelet 

legyen.  

 

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

határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3143   Száma: 11.09.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 15:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92,86 86,66 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 1 7,14 6,67 

Szavazott 14 100.00 93,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   6,67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 
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dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta, és a 

következő határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

356/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Puhl Antal Építész Irodája Kft-vel 2008. július 21-én kötött tervezési vállalkozási 

szerződés lezáró megállapodását jóváhagyja a határozat melléklete szerinti tartalommal, 

felkéri a Polgármestert a megállapodás aláírására; 

2. a SOILTEST Kft-vel 2010. november 15-én kötött tervezési vállalkozási szerződés lezáró 

megállapodását jóváhagyja a határozat melléklete szerinti tartalommal, felkéri a Polgármestert 

a megállapodás aláírására. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Zrt-nek a Budapest Lízing Zrt-vel 

szemben fennálló tartozásának rendezésére 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

A napirendi pont tárgyalásánál jelen van az ülésen Somogyi Zsolt, a VSz Zrt. 

vezérigazgatója. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket. 

Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Véleménye szerint ez csak egy időleges kezelése a problémának, és 

nem csak ezzel a 22 millió forinttal kellene számolni. Kérdezi, hogy felkészült-e az 

Önkormányzat erre, lehet-e tudni az ütemezést, és felmérték-e, hogy nagyságrendileg mire 

lehet számítani, továbbá a gázmotorral kapcsolatos további tervek is érdekelnék. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a Vezérigazgató úr tárgyalási támogatást kért 

az Önkormányzattól. A gázmotorral kapcsolatban kérte az Önkormányzat a Vezérigazgató 

urat, vizsgálja meg annak lehetőségét, milyen módon lehetne értékesíteni a gázmotort esetleg 

Szlovákiában. Ezzel kapcsolatban a Vezérigazgató úr azt javasolta, hogy várjanak még, mert 
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lehet, hogy megéri újraindítani. Jelenleg ezt az összeget a Budapest Banknak ki kell fizetni, a 

következő kifizetés novemberben esedékes.  

A Vezérigazgató úr elkezdett egy energetikai felmérést, hogy komplexen lehessen az egész 

rendszert látni, addigra elkészül a BDO és az ATTICUS anyag is, és ezek ismeretében lehet 

majd eldönteni a később szükséges teendőket.  

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

Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba VKIB elnök: Nem érti, hogy miért készült erről a kérdésről sürgősségi indítvány, 

hiszen a tartozás kifizetés kötelezettség, és ahhoz nem kell a Képviselő-testületnek 

hozzájárulása, hogy a tartozását kifizesse az Önkormányzat.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Puhl Márta közgazdasági irodavezetőnek. 

 

Puhl Márta közgazdasági irodavezető: Elmondja, hogy a Képviselő-testület hozzájárulása 

azért fontos, mert ha a szállítói hozzájárulást kifizeti az Önkormányzat a VSz Zrt-nek, azt 

semmi sem garantálja, hogy az augusztus 20-án esedékessé vált tartozást a VSz Zrt. kifizeti a 

Budapest Banknak. Az Önkormányzat átutalja a Budapest Banknak ezt a tartozást és a Vsz 

Zrt-vel elszámolja.  

 

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

határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3144   Száma: 11.09.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 15:37  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100,00 93,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 14 100.00 93,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   6,67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 
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Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

357/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

1. A képviselő-testület hozzájárul, hogy a Polgármesteri Hivatal a VSZ Zrt-nek a 

Budapest Lízing Zrt. felé fennálló 22 775 384 Ft tartozását kiegyenlítse az 

önkormányzatnak a VSZ Zrt. felé fennálló tartozása terhére. 

  

Felelős: polgármester 

Határidő: 2011. szeptember 20. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pénzügyi 

elszámolás rendezéséről az önkormányzat és a gazdasági társaságok között.  

 

Felelős: polgármester, Közgazdasági Iroda vezetője 

Határidő: a bankkal szemben fennálló kötelezettség teljesítését követően 

 

 

Sürgősségi indítvány Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kiírt pályázatra való  

jelentkezés 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Kirchhof Attila aljegyző úrnak. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy Szentendre Város 

Önkormányzat nyilvános pályázat keretében a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 289/2011. (VI.9.) Kt. számú határozata, valamint a pályázati kiírás VI.2. pontja 

alapján nyerte el a Négy Évszak Sportiskola Kft. a 25/3 hrsz-ú ingatlan területén (Postás-

strand) található 1369 m2 területű ingatlan-részt (2 db teniszpálya), és a mellette elhelyezkedő 

összesen 215,82 m2 alapterületű ingatlan együttest (kiszolgáló helyiségeket), valamint a 

meglévő teniszpályák mellett, az önkormányzattal egyeztetett területen további 1250 m2 

területet. 2011. július 1-vel lépett a bérleti szerződés hatályba, mely 10 éves határozott időre, 

2021. június 30-ig szól, valamint közös megegyezéssel, újabb pályázat lefolytatása nélkül 

legfeljebb 5 évre meghosszabbítható. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 325/2011. (VIII.4) Kt.sz. határozata alapján a Négy Évszak Sportiskola Kft. által 

benyújtott  hasznosítási tervek elfogadásra kerültek, melyre a tulajdonosi hozzájárulást 

Szentendre Város Önkormányzata már megadta. A Négy Évszak Sportiskola Kft. további 

elképzeléseket nyújtott be a Postás-strand bővítésével, fejlesztésével kapcsolatban. Terveik 

között szerepel egy multifunkcionális sétány létrehozása, amely többek között futásra, 

kerékpározásra és görkorcsolyázásra is alkalmas lenne. Az önkormányzatok számára a 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázati felhívást tett közzé Szabadtéri szabadidősport 
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létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása címmel. A konstrukció 

alapvető célja, hogy elősegítse a sportolási lehetőségek szélesítését, a szabadidő gazdag, 

hasznos eltöltésének ösztönzését. A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló 

keretösszeg a 2011. évben: 170.000.000 Ft, amelyből a Komponensbe (Közép-magyarországi 

régióban megvalósuló, meglévő szabadidőport létesítmények fejlesztése, bővítése, ezáltal 

kihasználtságuk növelése) tartozó pályázó, minimum 5.000.000, és maximum 13.000.000 Ft 

támogatást igényelhet. A maximális támogatás mértéke 70%, vagyis a megvalósítandó 

sportpálya költségeinek 70%-ára visszafizetési kötelezettség nélküli, végleges juttatásban 

részesítené az Önkormányzatot. A beadási határidő 2011. szeptember 23. A pályázaton 

azonban csak multifunkcionális sportpályákra lehet vissza nem térítendő támogatást 

igényelni, ezért a Négy Évszak Sportiskola Kft. a következő javaslattal fordult Szentendre 

Város Önkormányzatához, amely segítségével a szentendrei lakosság számára ingyenesen 

használható multifunkcionális sétányt, vagy egyéb más sportlétesítményt építhetne az 

Önkormányzat. A szerződésben vállalt multifunkcionális pálya megépítését a fent leírt 

pályázat által valósítanák meg, cserébe a Négy Évszak Sportiskola Kft. vállalja, hogy a 

támogatás összegéből megépíti a multifunkcionális sétányt. A futópálya a kerékpárúttal együtt 

495 m hosszú lenne a Postás-strand körül. A pályázaton elnyerhető támogatás segítségével 

megépíthető multifunkcionális sétány létrehozásának érdekében minden segítséget 

felajánlanak, továbbá vállalják a pálya megépítését és karbantartását. Az önrészt, mely az 

igényelt támogatáson felüli összeg, a Négy Évszak Sportiskola Kft. vállalja. Miután ezen a 

pályázaton csak Önkormányzat tud elindulni, ezért az I-es  határozati javaslat arról szól, hogy 

az Önkormányzat pályázna a multifunkciónális pálya létrehozására, a II-es számú határozati 

javaslat pedig, arról, hogy tekintettel arra, hogy a szerződés alapján a Négy Évszak 

Sportiskola Kft. vállalta a multifunkciónális pálya kialakítását, és amennyiben ezt az 

Önkormányzat más forrásból megvalósítja, akkor a pálya kialakításának költségeit bérleti díj 

formájában 2012. márciustól hat hónapos egyenlő részletben megfizeti az Önkormányzat 

részére.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi, hogy a rendezvényeket milyen áron adja ki az 

Önkormányzat, hogy a Postás-strand hasznosításába írjanak-e összeget, hogy ne ingyenes 

hasznosítás szerepeljen. Magában a pályázati kiírásban évi három olyan rendezvény szerepel, 

ahol nincs megjelölve összeg. Véleménye szerint végig kellene gondolni, hogy az 

Önkormányzat ingyenesen vagy ellentételezésért adja a területet.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: Elmondja, hogy a Négy Évszak Sportiskola Kft. szerződéses 

kötelezettsége, hogy évente három belépőjegy nélküli rendezvényt tartson a Postás-strand 

területén, a szerződésben szereplő utalás, hogy a „mindenkori közterület használatról szóló 

rendelet feltételei szerint”. A Közterület használatról szóló rendelet alapján a m² ára: 0 – 580,- 

Ft-ig van meghatározva. Tárgyalt a Közigazgatási irodával, ahol elmondták, hogy ingyenes 

rendezvényt a Kulturális Kft szokott tartani. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Javasolja, hogy a II. határozati javaslatban szereplő második 

bekezdést vegyék ki, és majd az adott ügyben bírálják el, hogy milyen áron történjen  a 

bérbeadás.  

Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Kérdezi, hogy az önrészt (13 millió forint) minek a terhére biztosítja 

az Önkormányzat? 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót dr. Kirchhof Attila aljegyző úrnak. 
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dr. Kirchhof Attila aljegyző: Elmondja, hogy a beruházás jövőre valósulna meg, idén 

szeptember 23-ig lehet a pályázatot benyújtani. Véleménye szerint a 2012-es költségvetés 

terhére kellene biztosítani ezt az összeget. Megjegyzi, hogy a Négy Évszak Sportiskola Kft. 

2012. márciusától egyenlő részletekben fizetné a díjat, ami összességében megegyezne a 

munltifunkciónális pálya kialakításának költségeivel.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi, hogy az Önkormányzatnak akkor ezt az összeget 

nem kell megelőlegezni? 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: Elmondja, hogy ez attól függ, hogy milyen formában lehet 

benyújtani a pályázatot. Véleménye szerint meg kell előlegezni az összeget, ez az összeg 

viszont a pályázatból és a megemelt bérleti díjból megtérülne az Önkormányzat számára.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Javasolja a II-es határozati javaslatot azzal pontosítani, hogy 

az első „francia” bekezdésben meg kellene határozni, hogy „legalább 25 millió forintot”. A 

következő mondatban pedig „a Négy Évszak Sportiskola Kft. bérleti díj formájában 6 

hónapos részletben, amelyből legalább 13 millió forint a pályázat beadásáig”, hogy ne az 

Önkormányzatnak kelljen megelőlegezni a pályázati összeget.  

Megadja a szót dr. Török Balázs alpolgármester úrnak.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: Javasolja, hogy miután 25 millió forintot kellene 

megfizetni a Négy Évszak Sportiskola Kft-nek hat hónap alatt, ennek a havi részlete 4,5 

millió forint, plusz a rendes bérleti díj 500.000 Ft., így tehát havonta 5 millió forintot 

fizessenek. Véleménye szerint a közbeszerzést pedig úgy kellene kiírni, hogy amikor befolyik 

az Önkormányzathoz ez a pénz, akkor kelljen az Önkormányzatnak kifizetnie az építtetőt.  A 

következő javaslata pedig, hogy egyetért a második francia bekezdés kivételével a II-es 

határozati javaslatból. Egyúttal javasolja, hogy szerződés melléklete legyen a bérlővel aláírt 

okirat, melyben tájékoztatjuk a bérlőt arról, hogy a Postás-strandon a Város mikor tart 

rendezvényeket az eddigi gyakorlat alapján.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy már elhangzott, hogy egyeztetni fognak  

Kolti Helgával, a Kulturális Kft. ügyvezető igazgatójával.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: Úgy gondolja, hogy mindenképpen okiratba kell foglalni, 

mert a Város sokat használja a Postás-strandot, és nem szeretné, ha ebből probléma lenne.  

 

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

Török Balázs alpolgármester úr javaslatát.  

Megadja a szót dr. Kirchhof Attila aljegyző úrnak. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: ….„ A Négy Évszak Sportiskola Kft. bérleti díj formájában, 

hathónapos részletekben fizetné meg úgy, hogy önrész összegét az első hónapban, és az 

önrész összegén felüli összeget pedig további öt hónapos egyenlő részletben fizeti meg. „  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Egyetért a javaslattal. Megadja a szót Magyar Juditnak, a 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

Magyar Judit PEB elnök: Elmondja, hogy nem látja, hogy ez a pénz az Önkormányzatnak 

miből fog befolyni. Csak abban az esetben szavazza meg, ha ezt a pénzt nem az 

Önkormányzatnak kell megelőlegezni.  

 

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

Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnökének. 
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Kun Csaba VKIB elnök: Elmondja, ha az Önkormányzat bead egy pályázatot, akkor ezt a 

munkát az Önkormányzatnak kell lebonyolítania. Nyilvánvaló, hogy nem kérheti el az 

Önkormányzat a Négy Évszak Sportiskola Kft-től azt a részt, amit az államtól megkap az 

Önkormányzat. Nem érti, miért kellene kétszer kifizetni azt a részt, amit az állam finanszíroz? 

Nem kérhet az Önkormányzat a Kft-től még egyszer olyan pénzt, amit már az állam kifizetett 

az Önkormányzat számára. Hiányolja a szerződéstervezetet, és úgy gondolja, hogy nincs 

rendesen előkészítve az anyag.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a Négy Évszak Sportiskola Kft. vállalta, 

hogy 25 millió forintot ráfordít erre az adott területre. Amennyiben a Kft. ezt saját erejéből 

meg tudná valósítani, akkor semmi köze nem lenne az Önkormányzatnak hozzá.  

 

Kun Csaba VKIB elnök: Kérdezi, hogy a 25 millió forintot a multifunkciós pályára vállalták, 

vagy az egész Postás-strand részére. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Kirchhof Attila aljegyző úrnak 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: Felolvassa a szerződést. Elmondja, hogy a Négy Évszak 

Sportiskola Kft. bevállalta, hogy 2012. június 1-től üzemeltetni kezdi a multifunkciós pályát. 

Elmondja, hogy 2012. június 1-ig szerződéses kötelezettsége van arra vonatkozóan, hogy a 

Kft-nek ezt ki kell fizetnie, és üzembe kell helyeznie, tehát ha az Önkormányzat nem csinál 

semmit, akkor is van az Önkormányzatnak egy szerződése, hogy a Négy Évszak Sportiskola 

Kft. ezt a munkát elvégzi és 2012. június 1-től üzemeltetik a pályát.  

 

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

 

Fekete János képviselő: Véleménye szerint a 13 millió forint az nem a 70%-a a 25 millió 

forintnak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Kirchhof Attila aljegyző úrnak 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: Elmondja, hogy a pályázati kiírás alapján az igényelhető 

pályázat összege, minimum 5 millió forint, maximum 13 millió forint, ami az összes 

beruházásnak a 70%-a lehet. Ha a 13 millió forintot, mint elnyert támogatást elosztja 0,7-tel, 

akkor az 18 millió forint. Tehát egy 18 millió forintos beruházásra lehet elnyerni a maximális 

támogatási összeget, mely 13 millió forint, de ez a beruházás nem 18 millió forint hanem, az 

előzetes költségbecslés alapján 25 millió forint, ezáltal ki kell egészíteni az önrészt. Lényege 

az egésznek az, hogy maga a pálya elkészülne pályázati forrásból, itt valamennyi összeget 

előlegeznie kell az Önkormányzatnak. Egyfelől elkészül a pálya pályázati forrásból, másfelől, 

a pálya kialakításának költségeit részletekben a Kft. megfizeti az Önkormányzat számára. A 

mostani konstrukció alapján kapna az Önkormányzat egy multifunkciós pályát, és 

részletekben ugyan akkora összegben pénzt.  

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: Javasolja, hogy akkor valósuljon meg ennek a pályázatnak a beadása, 

ha aláírásra kerül az a szerződés, amelyben Négy Évszak Sportiskola Kft. vállalja ennek az 

összes költségét, és ezt véleményezze a Jogi és Ügyrendi Bizottság. 

 

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

Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnökének. 
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Kun Csaba VKIB elnök: Egyetért Fülöp Zsolt képviselő javaslatával. Félőnek tartja, hogy ha 

az Önkormányzat pályázik, megnyeri azt és közben a Kft. csődöt jelent, akkor nem tudja a 

részleteket fizetni. Ebben az esetben mi a garancia arra, hogy ezt a Kft. hat hónapon keresztül 

fizetni tudja. Mindenképpen ragaszkodik ahhoz, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság nézze meg 

a szerződést. 

 

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

a javaslatot. 

Megadja a szót dr. Kirchhof Attila aljegyző úrnak 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: Kiegészítésre kerülne a II-es határozati javaslat, azzal, hogy az 

önrész összegét az első hónapban, a maradék összeget további öt hónapon keresztül, egyenlő 

részletekben megfizeti az Önkormányzat részére. 2012. márciustól lenne ez a fizetés. 

Kihúzásra kerülne az „évi három rendezvény alkalmával az ingyenes hasznosítás”. Az utolsó 

bekezdésbe a következő kerülne be: …felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot akkor 

nyújtsa be az Önkormányzat, ha a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményezése után aláírásra 

került a pénzügyi feltételeket is rögzítő Négy Évszak Sportiskola Kft. és az Önkormányzat 

közötti megállapodás.   

 

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

 

Fekete János képviselő: Úgy gondolja, hogy kézfizető kezest, vagy bank garanciát kellene 

kérni a Négy Évszak Sportiskola Kft-től. 

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester: Véleménye szerint ezt bízzák a Jogi és Ügyrendi Bizottságra.  

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a módosításokkal együtt.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3145   Száma: 11.09.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 16:05  

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 - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 
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Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Török Balázs Távol - 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

359/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

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

kössön szerződést a Négy Évszak Sportiskola Kft-vel az alábbi tartalommal:  

- a Postás strandon megépítendő multifunkcionális pálya kialakításának teljes összegét – 

25.859.060.- forintot – a Négy Évszak Kft. bérleti díj formájában  megfizeti úgy, hogy 

2012. március hónapban  az Önkormányzatnak az önrész összegét kifizeti, és az ezen 

felüli összeget további 5 hónapos egyenlő részletekben fizeti meg; 

- a multifunkcionális pálya pályázati pénzből való megvalósítására tekintettel 5 éves 

fenntartási kötelezettsége keletkezik Szentendre Város Önkormányzatának, melynek 

érdekében az Önkormányzat megállapodást köt a Négy Évszak Sportiskola Kft.-vel a 

multifunkcionális pálya folyamatos karbantartására, fenntartására; 

- felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot akkor nyújtsa be az Önkormányzat, ha a 

Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményezése után aláírásra kerül a pénzügyi feltéteket is 

rögzítő megállapodás a Négy Évszak Kft. és az Önkormányzat között. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzik számára, hogy Bodonyi Valéria – aki az 1956-os 

Emlékérem díjazottjára tett javaslatot – megérkezett. Miután a napirendi pont megtárgyalása 

az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó, ezért 16.06 órától zárt 

ülésen folytatódik a tárgyalás, amelyről külön jegyzőkönyv készül.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 16.25 órakor a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők 

száma 13 fő.  

 

 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 17.) 

Önk. sz. rendelet I. félévi végrehajtásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdései, hogy  
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- a BDO-val és a Bankkal hol tartanak a tárgyalások annak érdekében, hogy az év 

végéig finanszírozható legyen az Önkormányzat, valamint 

- az Önkormányzati Törvény elfogadása után Polgármester úr milyen egyeztetéseket 

tervez a 2012-es költségvetéssel kapcsolatban?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a VSz Zrt-vel összefüggő napirendi pont tárgyalása során már 

elmondta, hogy a BDO-nál elkészült a helyzetfelmérő tájékoztató, amelyből egy rövid 

javaslatot már elküldtek a Bank számára. A 2012-es költségvetéssel kapcsolatban elmondja, 

hogy novemberre kellene előterjeszteni a koncepciót, de bizonytalanságot lát ebben, ha nem 

készül el időben az Önkormányzati- és a Közoktatási törvény. Jelzi, hogy az uszoda miatt 

rendkívüli ülés összehívását tervezi, és ha a BDO-anyag elkészül addig, akkor azt is a testület 

elé terjeszti. Elmondja, hogy az önkormányzat finanszírozását nagyban befolyásolja, hogy a 

Raiffeisen Bank mit fog kiengedni, de folyamatos egyeztetések folynak a tekintetben, hogy 

hol tart az anyag előkészítése, illetve hogy milyen elemeket tartalmazzon. Ha a BDO 

elkészítette az anyagot, akkor az Önkormányzaton múlik, hogy azt el tudja-e fogadni, mert 

bizonyos megszorítások lesznek benne. Miután még nincsenek kész anyagok, több 

tájékoztatást nem tud adni.  

 

Puhl Márta Közgazdasági Iroda vezetője: kiegészítésként elmondja, hogy az első feladat 

lezárult, annak teljesítését igazolták, ez bekerült a Bankhoz. Véleménye szerint október 

közepére várható banki döntés.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: konkrétan arra gondolt, hogy finanszírozható-e az Önkormányzat úgy, 

hogy ha a Bankkal nem sikerül megállapodni? Mi történik akkor, ha csak novemberben 

történik a finanszírozás, illetve az Önkormányzati Törvény elfogadása után Polgármester úr 

milyen egyeztetéseket tervez, vagy nem tervez?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy az Önkormányzati Törvény 

elkészülte után folyamatos egyeztetések lesznek. Annyit lehet tudni, hogy most tárgyal a 

FIDESZ Frakció, ahol éppen az Önkormányzati Törvény is napirenden van. Bízik abban, 

hogy erről már a napokban megrendezendő TÖOSZ és MÖSZ konferenciákra birtokában lesz 

egy olyan anyag, amely alapján előadást tud tartani a témáról. A két szervezet a javaslatokat 

folyamatosan megkapja, és véleményezteti azt a tagjaival. Csak akkor tud pontos választ adni 

a kérdésre, ha már látja a biztos javaslatokat. Pillanatnyilag a minisztériumi törvénytervezet és 

az első frakció-tervezet van a birtokában. Ezen kívül készült még két frakció-tervezet, de 

ezeket ő sem látta, mert még nem publikusak. Véleménye szerint pénteken vagy szombaton 

délelőtt fognak nyilvánosságra kerülni az Önkormányzati Törvény alapjai. A finanszírozással 

kapcsolatban csak azt tudja megismételni, hogy a 2011-es évre tervezve volt az 1 Mrd forintos 

összeg és ennek érdekében készül a BDO-anyag, valamint tárgyalásokat folytatnak a bankkal, 

hogy ez az összeg „kiengedésre” kerüljön, hiszen az ez évi működéshez erre szükség van.  

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3146   Száma: 11.09.08/2/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 16:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92,31 80,00 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 1 7,69 6,67 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

367/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Képviselő testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a 2011. évi 

költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót. 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

2. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város 

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

övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli 

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

…/2011. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy a rendelet módosítására egyrészt a 

belvárosban elhelyezendő pollerek távirányítóinak szabályozására való tekintettel kerül sor, 
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megelőzve a bárminemű visszaélés lehetőségét, illetve végig kell gondolni a Jókai utca 

forgalmát is. Ismerteti, hogy a bizottságok a rendelet-módosítás „B” változatának elfogadását 

javasolják azzal, hogy a „hat hónapra visszavonhatja” meghatározás helyett pénzbírság 

alkalmazását javasolják. Megadja a szót Címzetes Főjegyző Asszonynak.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felolvassa a rendeletre vonatkozó módosítási 

javaslatokat. A bizottsági üléseken felmerültekhez képest, a rendelettervezet (2) bekezdésében 

a Polgármester a behajtási engedélyt a 25. § (4) bekezdésében korábban a  „behajtást 

legfeljebb 6 hónapra visszavonhatja” szövegrészt törölni javasolják, meghagyva, hogy ha a 

behajtásra jogosult az 5. sz. melléklet 12. pontjában megjelölt tilalmak valamelyikét megsérti, 

és szabálysértési felelősségét emiatt a szabálysértési hatóság jogerősen megállapítja, akkor a 

további behajtásra és az ehhez szükséges távirányító használatára csak  

A: a R. 4. mellékletének a védett övezet területén bejelentett székhellyel, telephellyel és 

fiókteleppel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, egyéni 

vállalkozó 9.30 és 20.30 óra között behajtására jogosító áruszállítási szolgáltatási engedély 

éves; vagy 

B: a R. 4. mellékletének a védett övezet területén bejelentett székhellyel, telephellyel és 

fiókteleppel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, egyéni 

vállalkozó az első szabálysértés esetén napi, második alkalommal történő szabálysértés esetén 

6 havi, harmadik alkalommal történő szabálysértés esetén éves díjtételének megfelelő összegű 

térítési díj megfizetése esetén jogosult. A térítési díj-fizetési kötelezettségről a Polgármester 

határozatban rendelkezik.  

A R. 27. § (1) bekezdése az alábbi francia bekezdéssel egészül ki (Szabálysértést követ el, 

aki): 

- „a 11. § (4) bekezdésében megjelölt területre történő behajtáshoz szükséges távirányítót 

meghamisítja (lemásolja), illetőleg hamis vagy meghamisított távirányítót vesz igénybe a 

behajtáshoz, vagy aki a távirányítóval az 5. sz. melléklet 12. pontjában megjelölt tilalmakat 

megsértve bármely módon visszaél”. 

Ugyanezen §-on belül az (5) bekezdésre két variáció van: 

A variáció: a R. 1. sz. melléklete nem változik 

B variáció: A R. 1. sz. mellékletének „II. parkolási zóna fizető várakozó helyei” felsorolás i) 

és j) pontjai hatályukat vesztik, „III. parkolási zóna fizető várakozó helyei” felsorolása pedig 

az alábbi b) és c) pontokkal egészül ki: 

„b) Jókai utca teljes hosszában, 

c) Kert utca teljes hosszában”. 

Ez utóbbi két utca vonatkozásában a SZEI visszaköltözése miatt kerül sor.  

Tájékoztatásul elmondja, hogy mai információja szerint a poller-rendszerhez hivatalosan 6 db 

távirányítót kapnak, és minden egyéb távirányító 8 ezer forintba kerül. Felhívja a figyelmet, 

hogy a jelenlegi rendeletben az szerepel, hogy a távirányítókat ingyen biztosítják, tehát ha a 

konstrukció ebben a formájában marad, akkor a távirányítók pénzügyi fedezetét is meg kell 

teremteni – kb. 2-300 db távirányítóra lesz szükség, amely 2-3 millió forintos összeget jelent.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a bizottságok az (5) bekezdésre vonatkozó 

„B” variációt támogatják.  

 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik, amelyben arról kap tájékoztatást, hogy nem minden 

bizottság támogatta ezt a javaslatot.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy a bizottsági kivonatok alapján minden bizottság 

támogatta.  
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Továbbra is mikrofonon kívül kap tájékoztatást.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a kollégákat, hogy ennek nézzenek utána, és ne adjanak 

helytelen tájékoztatást. A többség javaslata ez volt, így először erről fog szavaztatni. Főjegyző 

Asszony tájékoztatását kéri megfogalmazni úgy, hogy ne i, és j, pont legyen, hanem kéri 

fogalmazza meg pontosan, hogy miről szól a módosítás.  

 

dr. Gerendás Gábor Közigazgatási és Népjóléti Iroda Vezetője: a kérésnek megfelelően 

elmondja, hogy az „A” variáció esetén 270 ezer forintról van szó. A „B” variációban első 

alkalommal 12.500 forint, második alkalommal 142.500 forint, harmadik alkalommal pedig 

270 ezer forint.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavaztatni fog a javaslatról, valamint arról is, hogy a 

távirányító fizetős vagy ingyenes legyen.  

 

Tolonics Gyula képviselő, Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: a 

távirányítókkal kapcsolatban javasolja, hogy a belvárosi lakos vásárolja meg a távirányítót, de 

2 év alatt írhassa le az építményadójából.  

 

Dr. Dietz Ferenc polgármester: Közgazdasági Iroda Vezetőjétől kérdezi, jogilag lehetőség 

van-e erre?  

 

 

Puhl Márta Közgazdasági Iroda vezetője: válaszában elmondja, hogy ennek 

megvalósításához rendeletmódosításra van szükség.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy mostanában kiemelten 

foglalkozott városfejlesztéssel és ennek kapcsán áttekintett 10-15 olyan modellt, hogy azok az 

ingatlanosok, akiket a fejlesztés érint, azok bizonyos fokig segítenek.  Ezért ezt a felvetést 

meggondolandónak tartja, mert ez az összeg az adóból származó bevételből fog hiányozni.  

 

Fekete János képviselő: véleménye szerint a belvárosban lakók ezért a 8 ezer forintért a 

zsúfoltság megszűnését, valamint a forgalom valamilyen szinten való korlátozását kapják.  

 

dr. Filó András képviselő: ha végiggondolják a Bogdányi utcát a Fő tértől a Lázár cár térig, 

valamint a Dumtsa Jenő utcát, azt láthatják a területeken, hogy alig van lakott ingatlan.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felhívja a figyelmet, hogy nem csak lakásról van szó, hanem 

úgy fogalmaztak, hogy 200 ingatlanról.  

 

dr. Filó András képviselő: javasolja, hogy a lakók távirányítóját fizesse ki az Önkormányzat, 

a vállalkozók pedig vegyék meg azt. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Közgazdasági és Népjóléti Iroda Vezetőjétől kérdezi, van-e 

adat a lakók számára vonatkozóan?  

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik.  
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dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felhívja a figyelmet, hogy elsősorban az üzletesek 

számára áruszállításhoz fontos a belvárosba történő behajtás, itt relatíve kevesebb a 

lakóingatlan. Időbe telik, amíg a kollégák megadják az adatot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jónak tartja az ötletet, de kérdése, hogy mi van abban az 

esetben, ha az ingatlan lakás és vendéglő is?  

 

dr. Filó András képviselő: felhívja a figyelmet, hogy számos olyan ingatlan van, amelynek a 

főutakról becsatlakozó utcából van a bejárata. Ezek megközelíthetőek, nem szükséges 

számukra távirányító. Példaként a Dumtsa Jenő utca 12. számú ingatlant emeli ki. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: súlyos pénzekről van szó, erről a testületnek döntenie kell.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felhívja a figyelmet, hogy a szűkítés érdekében 

korlátozni lehetne a kört csak az ingatlantulajdonosokra. Megfontolásra javasolja azt is, hogy 

az áruszállításhoz az üzleteseknek feltétlenül a beszerzési áron kell-e adni a távirányítót, vagy 

nem.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az elhangzottak alapján lesz egy variáció, hogy az állandó 

lakosnak ingatlanonként 1 db távirányítót az Önkormányzat biztosít, a többieknek és  a 

vendéglősöknek pedig 8 ezer forintba kerül.  

 

Kiss Károly képviselő: javasolja, hogy az előterjesztés tárgyalását függesszék fel, és a 

lakosok pontos számának ismeretében döntsenek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: véleménye szerint nem egészen 1 millió forintról van szó.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: jelzi, hogy olyan adat áll rendelkezésre, hogy jelen 

pillanatban az ingatlantulajdonosok is kaphatnak behajtási engedélyt, tehát darabonként kell a 

lakcímnyilvántartás alapján ellenőrizni, hogy az ingatlantulajdonos egyébként bejelentett 

állandó lakos-e ott.  

 

Kun Csaba képviselő: javaslata, hogy azok az ingatlantulajdonosok, akik állandó lakosok 

kapják ingyen a távirányítót.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: összefoglalja, hogy állandó bejelentett lakos és 

ingatlantulajdonos legyen. 

 

Kun Csaba képviselő: pontosításként elmondja, hogy az az ingatlantulajdonos, aki állandóra 

be van jelentkezve, ingatlanonként 1 db távirányítóra jogosult, a többiek pedig megfizetik az 

önköltségi árat.  

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester: megjegyzi, hogy feltétel legyen, hogy ide fizeti a súlyadót.  

 

Kun Csaba képviselő: a (2) bekezdésbe javasolt módosítási alternatívák közül a fokozatosság 

elvég javasolja, amely a „B” variáció. Az első változattal az a gondja, hogy abban az esetben 

tizenvalahány ezer forinttal az illető „megússza” a dolgot. Felhívja a figyelmet a távirányító 8 

ezer forintos költségére is.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jogosnak ítéli a megjegyzést.  
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Fekete János képviselő: ha 3 év alatt amortizálódik le egy távirányító, akkor az 7 forint/nap, 

amely nem jelentős ár. Ezzel kapcsolatban kérdezi, hogy a leamortizált távirányítók 

cseréjének a költsége kit fog terhelni?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a Közigazgatási és Népjóléti Iroda Vezetőjét válaszoljon 

a kérdésre. 

 

dr. Gerendás Gábor Közigazgatási és Népjóléti Iroda Vezetője: jelenleg az szerepel a 

rendeletben, hogy díjmentesen cserélik. Javasolja ahhoz igazítani az elvet, hogy valaki 

térítésmentesen kapta, vagy fizetett érte.  

 

dr. Filó András képviselő: felhívja a figyelmet, hogy egy személynek lehet több autója is, 

ezért a második és harmadik autóra is adna kedvezményt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavaztatni fog erről a lehetőségről is.  

 

Magyar Judit képviselő: felmerül, hogy hogyan jutnak be a területre a mozgáskorlátozottak? 

Az eddig elhangzottakkal kapcsolatban az a véleménye, hogy nagyon szigorú az az álláspont, 

miszerint valaki egyszemélyben ingatlantulajdonos és állandó lakos is legyen ahhoz, hogy 

távirányítót kaphasson. Felhívja a figyelmet, hogy az Önkormányzat szociális bérlakásaiban is 

lehetnek állandó lakosok, akiknek van gépkocsijuk. Javasolja, hogy a „tulajdonost” vegyék ki, 

és csak állandó lakos szerepeljen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja alapszabályként rögzíteni, hogy a mozgáskorlátozott 

állandó lakosoknak ingyen adják a távirányítót.  

Szavazás előtt összefoglalva, az „A/1” variáció – Kun Csaba képviselő javaslata alapján – 

amely szerint ingatlantulajdonos, állandó lakos és súlyadót ide fizet, az 1 db távirányítót kap. 

Az „A/2” variáció – dr. Filó András képviselő javaslata alapján – ha több autó van, amelyekre 

ide fizeti a súlyadót, akkor a második autónál már 50 % kedvezményt kap, és nem kell 

ingatlantulajdonosnak lennie. Az „A/3” variáció – Magyar Judit képviselő javaslata alapján – 

amely szerint állandó lakos legyen az illető és súlyadót fizessen.  

A „B” variáció, amely alapján mindenki kifizeti a távirányító 8 ezer forintos árát, a „C” 

variáció pedig az, hogy ingyenes legyen. A mozgáskorlátozottak ingyenes lehetőségéről nem 

szavaztat.  

Az elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az A/1 variációt.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3147   Száma: 11.09.08/2/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 16:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 61,54 53,33 

Nem 1 7,69 6,67 

Tartózkodik 4 30,77 26,67 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 
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Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Fekete János Tart. - 

dr. Filó András Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

A következőben a büntetés fokozatosságára tett javaslatot bocsátja szavazásra úgy, hogy 

minden esetben plusz 8 ezer forinttal – a készülék árával – emelkedik az összeg. Amennyiben 

ez a javaslat nem kap támogatást, akkor az azonnali 270 ezer forintos büntetés következik.  

 

Kun Csaba képviselő: szerinte nem mindegy, hogy miért, tehát átadta valakinek, vagy 

elvesztette.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ez a visszaélésnél van.  

 

Kun Csaba képviselő: ha egyértelmű a visszaélés, akkor az első lépcsőt ki kell hagyni – 

miután az összeg nem olyan magas, nincs visszatartó ereje – és rögtön 140 ezer forinttal 

indítanának, tehát két lépcsős megoldást javasol.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Főjegyző Asszonytól, hogy ez így megoldható-e? 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: jelzi, hogy döntés kérdése. A távirányítók árával 

kapcsolatban felhívja a figyelmet, hogy akinek meg kell vennie azt, hány forintért teheti meg? 

Ugyanis ha a beszerzési – 8 ezer forintos áron – adják, akkor az ingyenes igénylőknek a 

pénzügyi fedezetét meg kell teremteni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése, hogy mi a javaslat az árra vonatkozóan?  

 

Mikrofonon kívül 12 ezer forintra kap javaslatot.  

 

Kun Csaba képviselő: javaslata, hogy úgy fogalmazzák meg, hogy a mindenkori önköltségi 

ár legyen, plusz ezen felül valamennyi %-a – fix összeg – mint eljárási díj. Szerinte nem jó 

megoldás fix összeget meghatározni, hiszen lehet, hogy rövid idő múlva már 12 ezer forintba 

fog kerülni a távirányító és akkor rendeletet kell módosítani.  

 

dr. Gerendás Gábor Közigazgatási és Népjóléti Iroda Vezetője: véleménye szerint 

célszerűbb fix összeget meghatározni úgy, hogy a lakosoknak 8 ezer, a vállalkozóknak 12 

ezer forint legyen a távirányító összege.  
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Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Irodavezető Úrtól, hogy a Hivatal részéről mi a 

javaslat? 

 

Dr. Gerendás Gábor Közigazgatási és Népjóléti Iroda Vezetője: egységesen 12 ezer forint.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az egységes, 12 ezer forintra vonatkozó 

javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3148   Száma: 11.09.08/2/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 17:02  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 69,23 60,00 

Nem 1 7,69 6,67 

Tartózkodik 3 23,08 20,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

Szavazásra bocsátja a kétlépcsős büntetésre vonatkozó javaslatot – plusz 8 ezer forint.  
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Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: először a kétlépcsős javaslatot bocsátja szavazásra, majd ha 

az nem kap támogatást, akkor a háromlépcsős javaslatról fog szavaztatni.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3149   Száma: 11.09.08/2/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 17:03  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 64,28 60,00 

Nem 3 21,43 20,00 

Tartózkodik 2 14,29 13,33 

Szavazott 14 100.00 93,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   6,67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

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

 

A következőkben az övezetekről szóló többségi „B” javaslatot bocsátja szavazásra, amely a 

forgalmi rend visszaállításáról szól.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3150   Száma: 11.09.08/2/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 17:03  
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Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 78,57 73,33 

Nem 3 21,43 20,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 14 100.00 93,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   6,67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

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

Jelzi, hogy még a konflisosnak kell kijelölni várakozási helyet.  

 

dr. Gerendás Gábor Közigazgatási és Népjóléti Iroda Vezetője: tájékoztat, hogy a 

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság azt javasolta, hogy a 

konflis várakozó helyéül a Dunakorzón a Görög utcánál lévő bukkanó bal oldalánál lévő két 

parkolóhelyet jelöljék ki. Elmondja még, hogy augusztusban történt helyszíni bejáráskor 

megfelelt Bubla úrnak ez a helyszín, most már nem felel meg, s ezt írásban is megerősítette. 

Ennek figyelembevételével a bizottság javaslata okafogyottá vált.  

 

Kun Csaba képviselő: beszámol arról, hogy két ízben tárgyaltak Bubla úrral, aki az első 

tárgyalás alkalmával nagyon indulatosan viselkedett és érdemben semmire nem volt 

kompromisszumkész. Ennek alapján döntöttek a helyszíni bejárás és a további tárgyalás 

mellett. A bizottság álláspontja, hogy a Fő tér nem alkalmas a konflis várakozási helyéül, 

amelyet az ott szolgáltató más vállalkozók sem támogatnak. Miután Bubla úr a Fő tér átépítési 

időszaka alatt is a Dunakorzó ezen helyén várakozik, ezért javasolta a bizottság, hogy 

továbbra is ez a hely maradjon számára a kijelölt várakozási hely. Véleménye szerint ha 

Bubla úr folytatni akarja tevékenységét, akkor el kell fogadnia ezt a kompromisszumot.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a konflis érdekes színfoltja a városnak. Bubla 

úr nagyon sokat segít a városnak, a Gyermeknaptól kezdve az Európai Fesztiválig, illetve 

nagyon sok turisztikai kiadványban is szerepel, ezért fontos az ittléte. Véleménye szerint 

ennek a funkciónak a városban tartása lényeges, mindenképpen a belvárosban kell a 

várakozási helyet kijelölni, ezért további egyeztetést javasol. Bubla úr a megbeszélések során  

felvetette, hogy elköltözik a városból, ha nem találnak az ő számára is elfogadható 

parkolóhelyet.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kéri a testület támogatását, hogy kerüljön kialakításra a Dunakorzón a 

konflis számára a várakozási hely, valamint javasolja, hogy a konflis bemessen a Fő térre is, 

ne fogják arra, hogy a kő nem bírja el. Ha ez mégis így lenne, akkor ott a kő minőségével van 

probléma. Más városok példáját említi, ahol szintén kockaköves utcában jár konflis.  

 

Kiss Károly képviselő: egyetért Polgármester úr azon javaslatával, hogy Bubla úrral 

folytassanak további tárgyalásokat a várakozási hely kérdésében és azzal a véleménnyel is, 

hogy a Fő tér burkolatát nem károsítja a konflis behajtás, hiszen ennek alapján a teherautós 

áruszállítást sem lehetne beengedni. Kifogásolja, hogy az előterjesztésben nem szerepel, hogy 

a konflis kérdését a testület az ülésen tárgyalni fogja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a konflis ügye bizottsági előterjesztés volt.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: ha kéri Képviselő úr, akkor az elkészített másolatot 

sokszorosítják és átadják a szövegszerű módosítást, amelyet a hétfői bizottsági ülés után 

szerdán a kollégák elkészítettek – de fel is olvassa. Javasolja, hogy a rendeletben 

mindenképpen jelöljék ki a konflis helyét, mert ez nem személytől függő, hanem egy 

bizonyos szolgáltatásról szól. Elmondja, hogy a bizottság alaposan körüljárta a témát, hiszen 

nagyon sok aláírással érkezett a panasz, tehát egy embernek több emberrel van konfliktusa, 

ezért próbáltak meg új helyszínt találni.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: emlékezete szerint a vállalkozónak vannak a város irányába 

különböző – még rendezetlen – tartozásai. Felhívja a figyelmet, hogy a legdrágább övezetben 

két parkolóhely bevétele kiesik a városnak, és még a vállalkozó is tartozik. Megfontolandónak 

tartja a döntést. Jelzi, hogy a kérdés a most tárgyalandó napirendbe nem tartozik bele, 

legalább egy előterjesztés-kiegészítést kellett volna benyújtani. Az SZMSZ alapján óva int az 

elhamarkodott döntéshozástól.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Címzetes Főjegyző Asszonyt válaszoljon a felvetésre, 

valamint arra is, hogy nem kell-e zárt ülést elrendelni, mivel folyamatosan egy személyről 

beszélnek.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: válaszában elmondja, hogy a bizottság a döntését 

meghozta a kérdésben, amely döntés érinti ennek a rendeletnek a normatív szövegét. Ahhoz, 

hogy a bizottság döntése realizálható legyen, 2 parkolóhelyet ki kell venni a parkolási 

rendeletből. Miután ennek a rendeletnek a módosítása most van napirenden, azért tértek ki 

erre a témára, hogy 1 hónap múlva ne kelljen visszahozni a testület elé kodifikáció miatt, de 

természetesen a testület dönthet úgy, hogy csak akkor foglalkozik a kérdéssel, ha az 

előterjesztésben benyújtásra kerül. A zárt ülés kérdésében javasolja, hogy ha az említett 

pénzügyi kérdéssel mélyebben kívánnak foglalkozni, akkor mindenképpen rendeljenek el zárt 

ülést, de az itt hozott határozat nyilvános, annak tartalmát a honlapon bárki megtekintheti.  

 

Kun Csaba képviselő: egyetért a Jogi és Ügyrendi Bizottság Elnökének véleményével, hogy 

jó lett volna írásos előterjesztést kellett készíteni a témában, de továbbra is fenntartja azt a 

véleményét, hogy szavazzák meg most a javaslatot, mert ahhoz, hogy a vállalkozó ki tudja 
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termelni a tartozásának az összegét, neki működnie kell, és legálisan csak akkor tud működni, 

ha van kijelölt hely.  

 

Hozzászólási ideje lejárt, ezért a gép kikapcsolta a mikrofonját. Miután bizottsági elnökként 

szól hozzá, Polgármester úr kéri, hogy adják vissza számára a hangot.  

 

Kun Csaba képviselő: a bizottság azért döntött úgy, hogy nem támogatják, hogy a vállalkozó 

behajtson a Fő térre, mert rengeteg konfliktus adódik az ottani tevékenysége körül. Ezért 

javasolták, hogy a Dunakorzó és a belváros más területein kellene kifejtenie tevékenységét. 

Elmondja azt is, hogy a vállalkozó azt nyilatkozta, hogy csak akkor folytatja tevékenységét, 

ha a régi helyén állhat meg. Kifogásolja továbbá a vállalkozó bizottsági ülésen tanúsított 

magatartását.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: éppen a személyre szabott szabályrendszert szeretné elkerülni. 

Szerinte a szabályrendszert meg kell alkotni, és ha azt valaki megszegi, akkor a szerződést fel 

kell mondani és ki kell írni egy új pályázatot. A város bemutatásához szükség van arra is, 

hogy a Fő téren végighaladhasson a konflis.  

 

Kiss Károly képviselő: elmondja, hogy a konflisos oda viszi vissza az utasát, ahol felvette. 

Ha kizárják a Fő téri áthajtást, akkor a belváros legfontosabb magját nem láthatják.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felhívja a figyelmet, hogy a rendelet szempontjából 

pillanatnyilag nem a Fő téri behajtásról, hanem a várakozási hely kijelöléséről van szó. A Fő 

térre történő behajtás egy jogviszony a város és a vállalkozó között, a kettőjük közötti 

szerződés módosítását érinti, amelyet a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Idegenforgalmi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalni fog. Pillanatnyilag csak a 

parkolóhely kijelölése lényeges a rendelet módosítása szempontjából.  

 

dr. Filó András képviselő: jelzi, hogy már kétszer szerepelt felírásként, hogy nem 

engedélyezett a képviselő hozzászólása, miközben amikor ez az ő esetében történt, rögtön 

elvették a hangot. Kéri Polgármester urat, hogy tartsa be az SZMSZ előírásait.  

 

Fekete János képviselő: kérdezi, hogy milyen üzenete van egy külföldi turista felé, ha a 

konflisos azt mondja, hogy „ide engem nem engednek be”? Munkája végzéséhez 

hozzátartozik a várakozási hely és az útvonal. Szerinte a téma ide tartozik.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem azt mondta, hogy nem tartozik ide, hanem azt, hogy 

majd a bizottság dönt a kérdésben. Észrevételezi, hogy mindenki a konflisról beszél, de 

tulajdonképpen fiákerről van szó.  

 

Tolonics Gyula képviselő: javasolja, hogy zárják le a vitát.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért. Kéri Címzetes Főjegyző Asszonyt, hogy 

törvényességi szempontból nyilatkozzon arról, hogy szavazásra bocsássa-e a fiákerrel 

kapcsolatos problémát.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: elmondja, hogy Fülöp képviselő úr által felvetett 

probléma a felek közötti megállapodás része, amelyet a szakbizottságok a szerződéskötéskor 

– vagy annak módosításakor – útvonalként megjelölnek, tehát a rendeletben szavazni most 

nem tudnak erről.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi 

és Idegenforgalmi Bizottság javaslatát, hogy a várakozási hely a Dunakorzón kerüljön 

kijelölésre.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3151   Száma: 11.09.08/2/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 17:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 78,57 73,33 

Nem 1 7,14 6,67 

Tartózkodik 2 14,29 13,33 

Szavazott 14 100.00 93,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   6,67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

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

határozati javaslatot, hogy a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi és a 

Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja meg a vállalkozóval kötött szerződés módosításáról szóló 

előterjesztést, különös tekintettel a Fő térre történő behajtás ügyében.  

 

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

felkéri a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi, valamint a Jogi és 

Ügyrendi Bizottságokat, hogy együttes ülésen tárgyalják meg az Önkormányzat és Bubla 

János között fennálló szerződés módosítását az új várakozási helyhez kapcsolódóan, különös 

tekintettel a konflis közlekedési útvonalára, és igyekezzenek a felek számára megfelelő 

megoldást találni.” 

 



 41 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az elhangzott határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3152   Száma: 11.09.08/2/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 17:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92,86 86,66 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 1 7,14 6,67 

Szavazott 14 100.00 93,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   6,67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

360/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Városüzemeltetési, 

Környezetvédelmi és Idegenforgalmi és a Jogi és Ügyrendi Bizottságokat, hogy együttes 

ülésen tárgyalják meg az Önkormányzat és Bubla János között fennálló szerződésmódosítást 

az új várakozási helyhez kapcsolódóan, különös tekintettel a konflis közlekedési útvonalára, 

és igyekezzenek a felek számára megfelelő megoldást találni. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a rendelet módosítását:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3153   Száma: 11.09.08/2/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 17:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84,62 73,33 

Nem 1 7,69 6,67 

Tartózkodik 1 7,69 6,67 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város forgalmi és parkolási 

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

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

sz. rendeletének módosításáról szóló 34/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelet  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

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

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

szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről 
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szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint az országos településrendezési és építési 

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

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

Szentendre Város történelmi hagyományait, földrajzi adottságait, építészeti jellegzetességeit, 

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

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

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

 

 

1. § 

 

(1) A R. 11. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

„11. § (4) A Bogdányi utca Lázár cár tér és Fő tér közötti szakasza, a Fő tér, 

valamint a Dumtsa Jenő utca sorompóval védett, ezért az ezen területekre történő 

behajtás kizárólag a behajtási engedéllyel egyidejűleg kiadott távirányítóval 

lehetséges. A távirányító használatának részletes szabályait a jelen rendelet 5. sz. 

melléklete tartalmazza.” 

  

(2) A R. 25. §-a az alábbi (3)-(4) bekezdésekkel egészül ki: 

„25. § (3) A 11. § (4) bekezdésében megjelölt területre történő behajtás esetén a 

közterület-felügyelő jogosult és köteles elvenni és a Polgármesteri Hivatalban 

leadni azt a távirányítót,  

a) amelyet nem az arra jogosult használ; 

b) amelyet olyan személy használ, akinek a behajtási engedélye nem érvényes; 

c) amely hamis vagy meghamisították; 

amellyel bármely más módon visszaéltek. 

(4) Ha a behajtásra jogosult az 5. sz. melléklet 12. pontjában megjelölt tilalmak 

valamelyikét megsérti, és szabálysértési felelősségét emiatt a szabálysértési hatóság 

jogerősen megállapítja, akkor a további behajtásra (és az ehhez szükséges 

távirányító használatára) csak  

a) első alkalommal történt szabálysértés esetén 142.500 Ft 

b) második és minden további alkalommal történt szabálysértés esetén 270.000 Ft 

összegű térítési díj megfizetése esetén jogosult. A térítési díjfizetési kötelezettségről a 

Polgármester határozatban rendelkezik.” 

 

(3) A R. 27. § (1) bekezdése az alábbi francia bekezdéssel egészül ki (Szabálysértést követ 

el, aki): 

- „a 11. § (4) bekezdésében megjelölt területre történő behajtáshoz szükséges 

távirányítót meghamisítja (lemásolja), illetőleg hamis vagy meghamisított 

távirányítót vesz igénybe a behajtáshoz, vagy aki a távirányítóval az 5. sz. melléklet 

12. pontjában megjelölt tilalmakat megsértve bármely módon visszaél” 

 

(4) A R. a jelen rendelet mellékletét képező 5. sz. melléklettel egészül ki. 

 

(5) A R. 1. sz. mellékletének „II. parkolási zóna fizető várakozó helyei” felsorolás i) és j) 

pontjai hatályukat vesztik, „III. parkolási zóna fizető várakozó helyei” felsorolása pedig az 

alábbi b) és c) pontokkal egészül ki: 
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„b) Jókai utca teljes hosszában 

c) Kert utca teljes hosszában” 

 

(6) A R. 1. sz. melléletének „III. parkolási zóna fizető várakozó helyei” 3. a) pontja 

helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„a) Duna korzó Bükkös patak és a Rév utca közötti szakasza, kivéve azokat a 

parkolóhelyeket, amelyekre kerthelyiség vagy vendéglátó terasz céljából az Önkormányzat 

közterület-használati engedélyt adott, vagy amelyeket konflis várakozóhelyeként jelölt 

ki és e célból hasznosított.” 

 

 

2. § 

 

(1) E rendelet 2011. szeptember 15. napján lép hatályba.  

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2011. szeptember 8. 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

  polgármester       címzetes főjegyző 

 

 

Melléklet a 34/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelethez 

 

„5. sz. melléklet 

 

A belváros sorompóval védett területeire történő behajtás szabályai 

 

1. A belváros sorompóval védett területei: a Bogdányi utca Lázár cár tér és Fő tér közötti 

szakasza, a Fő tér, valamint a Dumtsa Jenő utca. 

2. A sorompóval védett területre történő behajtás kizárólag a behajtási engedéllyel vagy 

eseti útvonalengedéllyel (továbbiakban együttesen: behajtási engedély) egyidejűleg a 

jogosult részére átadott távirányító használatával lehetséges. 

3. A távirányítót a behajtási engedély jogosultja a behajtási engedély kézhezvételekor vagy 

azt követően a behajtási engedély érvényességi idején belül a Polgármesteri Hivatalban a 

közterületi ügyintézőtől veheti át, annak használatára csak a behajtási engedély 

érvényességi idején belül jogosult.  

4. A behajtási engedély jogosultja a távirányítót a behajtási engedély érvényességi idejének 

lejártát követő munkanapon köteles a Polgármesteri Hivatalban a közterületi 

ügyintézőnek leadni.  

5. A behajtási engedély jogosultja behajtási engedélyenként egy távirányítóra jogosult. A 

távirányító átvételéről és leadásáról átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. 

6. A távirányítóért a behajtási engedély jogosultjának 12.000 Ft összegű térítési díjat kell 

fizetnie. Térítésmentesen jogosult ingatlanonként egy darab távirányítóra az,  

- aki a sorompóval védett övezet területén állandó bejelentett lakcímmel és a 

mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával rendelkezik; 
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- aki a sorompóval védett övezet területén található ingatlan tulajdonjogával 

rendelkezik, és a tulajdonát  képező ingatlan az állandó lakcíme, és a tulajdonát 

képező gépjármű után fizetendő gépjármű utáni gépjárműadó-fizetési kötelezettségét 

Szentendre Város Önkormányzata felé teljesíti. 

7. Abban az esetben, ha a jogosult a távirányítót elveszti, az a birtokából bármely más 

módon kikerül (pl. ellopják), vagy az megrongálódás miatt lesz üzemképtelen (pl. 

eltörött), akkor a távirányító pótlásáért 20.000 Ft térítési díjat kell fizetni Szentendre 

Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának költségvetési elszámolási számlájára 

csekken vagy átutalással. Az új távirányító a térítési díj megfizetésének igazolását 

követően vehető át a Polgármesteri Hivatalban a közterületi ügyintézőtől. A távirányító 

elvesztését 2 munkanapon belül be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatalban. 

8. Abban az esetben, ha a távirányító üzemképtelenné válik, akkor az új távirányító az 

üzemképtelen távirányító leadásával egyidejűleg a Polgármesteri Hivatalban a közterületi 

ügyintézőtől vehető át a 6. pontban megjelölt térítési díj ellenében, illetve a 6. pontban 

megjelölt személyek számára térítésmentesen. 

9. A távirányító elemeit – azok elhasználódása esetén – a behajtási engedély jogosultja saját 

költségén köteles kicserélni. 

10. A távirányító használatától függetlenül a behajtási engedélyt minden esetben ki kell 

helyezni a jármű szélvédője mögé jól látható helyre. Ennek elmulasztása a behajtó 

szabálysértési felelősségét alapozza meg, továbbá a behajtónak viselnie kell az engedély 

nélküli behajtás esetén a jelen rendelet alapján alkalmazandó jogkövetkezményeket.  

11. A távirányítót kizárólag a behajtási engedélyen megjelölt forgalmi rendszámú járművel 

és kizárólag a behajtási engedélyen megjelölt közterületre történő behajtáshoz lehet 

felhasználni. 

12. Tilos 

- a távirányítót más birtokába adni, 

- a távirányítóval a behajtási engedélyen megjelölt forgalmi rendszámú járműtől eltérő 

járművel a védett övezetbe behajtani, 

- a távirányítóval a behajtási engedélyen megjelölttől eltérő közterületre behajtani, 

- a távirányítót másolni. 

13. Aki a 12. pontban foglalt tilalmak bármelyikét megszegi, és szabálysértési felelősségét 

emiatt a szabálysértési hatóság jogerősen megállapítja, e határozat jogerőre 

emelkedésétől számított egy évig csak a R. 25. § (4) bekezdésében meghatározott térítési 

díj ellenében jogosult a távirányító használatára.  

 

 

 

3. Előterjesztés a ProSzentendre Kft. tárgyában 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik a ProSzentendre 

Kft.képviseletében  Szabó Zsófia ügyvezető és Putz Tamás projekt menedzser, az ad hoc 

bizottság tagjai: Dragon József (IPOSZ elnöke) és Holló István, valamint az ÉPKAR Kft. 

képviseletében Szeivolt István ügyvezető  és dr. Balázs László műszaki ellenőr.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: köszönti a vendégeket. Ismerteti, hogy három téma kerül 

napirendre: 

- a folyószámla hitelszerződés, 

- a SZEI kármentesítése és a  

- a volt Provincia szálloda kérdése. 
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A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy a napirendi pont tárgyalása során hallgassák 

meg a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság műszaki 

véleményezésre felkért tagjait a belváros közterületének felújítása és átépítése során felmerült 

problémákkal kapcsolatban, hogy a Képviselő-testület foglaljon állást az elhangzott 

vélemények tekintetében.  

Miután a meghívottak ehhez a kérdéskörhöz jöttek, javasolja, hogy ezzel a témával kezdjék a 

tárgyalást. Megadja a szót a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi 

Bizottság Elnökének. 

 

Kun Csaba képviselő, Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 

elnöke: tájékoztat, hogy a bizottság ülésén az ad hoc bizottság tagjai arról tájékoztatták, hogy 

munkájuk végzése során nem veszik figyelembe véleményüket és nem olyan mértékben 

történnek a javítások, amelyeket kérnek. Ezért kérték, hogy a Képviselő-testület hallgassa 

meg őket, hogy súlyt kapjon a munkájuk. Több írásos anyagot készítettek, amelyeket 

eljuttattak Polgármester úrnak és a testületnek is. Ezekből az derült ki, hogy több tisztázásra 

váró probléma van, hiszen a beruházás sikere mindenki sikere vagy kudarca.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a megjelentek példaértékű munkáját, valamint az 

ÉPKAR Kft. képviselőinek is azt a segítséget, hogy sok minden kijavításra került. Vannak 

még kijavításra váró feladatok, bízik abban, hogy ezek is rendben megoldódnak. Megadja a 

szót Dragon József úrnak.  

Dragon József Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tagja: 

tájékoztat, hogy a kivitelezés során öt alkalommal észrevételezték a hibákat, amelyeket 

minden esetben írásban leadtak. Ezek kijavítását nem minden esetben sikerült megvalósítani. 

Ez azonban a mostani középidő folyamban megváltozni látszik. Elindult egy jó szóváltáson 

alapuló együttműködés az ÉPKAR-ral. A szeptember 4-én leadott észrevételezési lista az 

eddigi leadott összes hibapontokat összefoglalja, ezért azt kérik az ÉPKAR-tól, hogy ezeket 

különös odafigyeléssel kezeljék. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, ne az előzményeket ismertesse, hanem sorolja fel azokat 

a – mindenki által látható – hiányosságokat, amelyeket már jelezték, és amelyek javítása nem 

történt meg. Kéri, hogy az ezzel kapcsolatos levélből olvassa fel ezeket.  

 

Dragon József Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tagja: 

tudomása szerint ezek a problémák ismertek a testület előtt. A leglényegesebb ezek közül a 

Bogdányi utcának a fugázása – amelynek 90 %-át javítani kell – és kéri, hogy baumittal 

fugázzák. A másik hasonlóan fontos feladat a Tourinform Dumtsa Jenő utcai irodája előtti 

kövezés alapozása, amelyre kérik, hogy kiemelten figyeljenek oda, illetve a műszaki leírások 

és a tervben szereplő előírások betartásával készítsék.  A harmadik sarkalatos kérdés a 

Dumtsa és a Kucsera utcák találkozásánál lévő vízgyűjtő rácsozat, amely keresztmetszetét 

kicsinek találnak, nem elég az ott összegyűlő csapadékvíz elnyelésére. Miután ezen a ponton 

mindig probléma van a víz elvezetésével javasolja, hogy terveztessék át és keressenek oda 

megfelelő megoldást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: csak felsorolást kér a problémákról, indoklást nem. 

 

Dragon József Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tagja: azért 

indokolja részletesen az észrevételeket, mert sarkalatos kérdésekről van szó. Pozitívumként 

elmondja, hogy a Dumtsa Jenő utcában elindult egy szép munka – a kövek pillangóba 

rakásával, az aknafedelek szintbe hozásával – amelyhez véleménye szerint az ő 

tevékenységük is hozzájárult a többszöri hibapontok felsorolásával. Kéri, hogy a három 

kiemelten kívül a megjelölt 11 hibapontot is javítsák ki.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni az észrevételt és megadja a szót Holló István 

úrnak.  

 

Holló István Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tagja: 

elmondja, hogy a munka kétharmad részének elkészülte indokolja, hogy lehetőséget kértek a 

testület tájékoztatására. Véleménye szerint az ÉPKAR Kft. jó alany volt a város 

elképzeléseinek kivitelezésére. Bár voltak súrlódások, vannak hibák, de ezeket folyamatosan 

javítják. A felmerült problémák műszaki és esztétikai jellegűek. A javítások egy részét már 

elvégezték, de a fennmaradókra is ígéretet kaptak. Felhívja az ÉPKAR képviselőjének 

figyelmét, hogy egészen kis odafigyeléssel sokkal magasabb színvonalú, minőségi munkát 

tudnának előállítani. Véleménye szerint, ha a munka utolsó harmadára a most tapasztalható 

hozzáállás marad, akkor minden esély meg van a beruházás sikeres végrehajtására. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni az ÉPKAR számára mondott dicséretet. Megadja 

a szót a beruházás projekt menedzserének és kéri, adjon tájékoztatást az előzőekben említett 

kiemelt problémákkal kapcsolatban, illetve összefoglalóan adjon tájékoztatást a további 11 

még meglévő problémáról.  

 

Putz Tamás projekt menedzser: a Bogdányi utcai fugázással kapcsolatban elmondja, hogy az 

igazi megoldást a fugázóanyag váltása jelentené. Hasonlóan szeretnék a munkát elvégezni, 

mint a Fő téren, de ezzel kapcsolatosan még nem tudtak megegyezni a kivitelezővel. Nem 

egyszerű feladatról van szó, ugyanúgy meg kell szervezni a munkafolyamatot, mint amikor az 

egész utca fel volt bontva.  

A Tourinform Iroda előtti dekorbeton-burkolattal kapcsolatban elmondja, hogy az aljzat 

kialakítása részben az időjárás miatt, részben pedig az utókezelés elmulasztása miatt nem 

elégíti ki azokat a feltételeket, hogy a tervben szereplő megoldással helyezzék el az elemeket. 

Ennek javítása meg fog történni visszabontással és újra elhelyezéssel.  

A Kucsera utcai vízelvezetés jelen kialakítása megfelel az elkészített terveknek. A makett 

elkészülte után derültek ki olyan problémák, amelyek a papíron elkészült tervek alapján nem 

derültek még ki. Vizsgálják annak lehetőségét, hogy hogyan lehet a legjobban megoldani a 

csomópont vízelvezetését. Felhívja a figyelmet, hogy az időnként lehulló extrém mennyiségű 

víz elvezetését csak ezen a ponton megoldani nem lehet, ez annál összetettebb probléma. 

Dolgoznak a megoldáson.  

A három kiemelten fontos kérdésen túl a többi probléma javítása is folyamatban van, a heti 

kooperációs értekezleteken megbeszélik és folyamatosan történnek a javítások.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztat, hogy az ÉPKAR ügyvezetőjétől több levelet 

kapott, hogy különböző anyagok hiányoznak – tervrészletek – és emiatt időbeli csúszásra 

kerül sor. Ez a közreműködő szerv és a lakosság felé is kommunikációt igényel. Ez azért is 

fontos, mert amennyiben erre esély van, akkor szerződést kell módosítani. Erről kér 

tájékoztatást.  

 

Putz Tamás projekt menedzser: válaszában elmondja, hogy vannak olyan részek ahol tudják 

az időt tartani, de vannak olyanok is, ahol nem. A projektnek három fő eleme van, a 

zöldfelület-építés, épület-felújítás és közterület kialakítás, amelyek közül az épület-felújítás a 

szeptember végi határidőre teljesülni fog mindhárom épületnél. A közterületeknél várható 

hogy csúszás lesz – főleg az elektromos tervek problémája miatt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismét kéri, hogy ne menjenek bele a részletekbe. Kéri Putz 

Tamást, arra adjon választ, hogy a szabályozás szerint mielőtt a véghatáridő letelik, előtte 

köteles-e az Önkormányzat  indítványozni a szerződés módosítását. Felhívja a figyelmet, 

hogy a következő Képviselő-testületi ülés októberben lesz, tehát ha most nem módosítanak, 
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akkor fennáll annak a veszélye, hogy utólag nem fogadják el a módosítást és vissza kell 

fizetni a projektből. Kérdezi, hogy most kell-e módosítani vagy nem? 

 

Putz Tamás projekt menedzser: igen, a szerződést módosítani kell.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Pályázati referenstől kérdezi, elegendő-e a múlt hónapban 

történt módosításról szóló döntés, vagy kell-e újabb? 

 

dr. Weszner Judit pályázati referens: a múlt havi döntés elég.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a tájékoztatást.  

Megadja a lehetőséget az ÉPKAR ügyvezetőjének a kiegészítésre, aki nem kíván élni a 

lehetőséggel.  

 

Tolonics Gyula képviselő: tájékoztat arról, hogy tanácsadóival a reggeli órákban bejárta a 

helyszíneket, amelyről feljegyzést készített, amit megküldött Alpolgármester úrnak és a 

Városüzemeltetési és Közlekedési Tanácsnoknak. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, hogy az észrevételeket a ProSzentendre Kft-n keresztül 

juttassák el a kivitelezőköz.  

 

Fekete János képviselő: a Görög utca és a Futó utca becsatlakozására hívja fel a figyelmet, 

mert annak kijavítása elengedhetetlen a Fő téri gyönyörű burkolathoz.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, ha nincs benne a projektbe, akkor meg kell teremteni az 

anyagi fedezetet. 

 

Fekete János képviselő: kéri, hogy a lehetőségekhez mérten oldják meg a problémát. A 

padok geometriai elhelyezésével kapcsolatban  megnézte a fák elhelyezését, és ehhez mérten 

a pad elhelyezése korrekt.  

 

dr. Filó András képviselő: nem osztozik az elhangzott véleményekkel. Elmondja, hogy 

Balatonfüreden járt, ahol több ezer négyzetméter kiskockakő-burkolatot nézett meg, amelyről 

példát lehetne venni, bár igaz, hogy az bazaltból készült és nem andezitből. Kérdezi, volt-e a 

burkolással kapcsolatban minőség-ellenőrzés? Ígéretet kaptak, hogy az ÉMI-ben minősíteni 

fogják a követ – erről nem hallottak semmit. A fugatávolsággal kapcsolatban a megjegyzi, 

hogy az a szabvánnyal kapcsolatban köszönő viszonyban sincs. Elmaradt a cement alapú 

fugázásnál a kb. egy hetet igénybe vevő utókezelés is és ezért pereg ki a fuga. További 

kérdése, hogy a munka minőségével kapcsolatban készült-e felmérés, igénybe vettek-e 

szakértőt?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: választ kér a felvetett kérdésekre. Megadja a szót Holló István 

úrnak. 

 

Holló István Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tagja: 

elmondja, hogy pontosan erre, a Bogdányi utcai fuga kicserélésére kaptak ígéretet és az 

ellenőrzéseik első pozitív érdeme, hogy elérték, baumit legyen a fuga és ne cementhabarcsos 

keverék. Megítélése szerint – miután az utca egész burkolata bontott kőből készült – ki 

kellene cserélni, a fugát ki kellene veretni és legalább 2,5 cm mélyen Baumittal át kellene 

fugázni. A kövek minőségére tett észrevétellel egyetért, de a munka mostani szakaszára olyan 

minőségű követ tudott szállítani a kivitelező, amely alapján jobbnak tűnik a munka, ezen a 

legyező alakban történő lerakás is segít.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az ÉPKAR ügyvezetőjének.  

 

Szeivolt István ügyvezető (ÉPKAR): A Bogdányi utcai fugázással kapcsolatban elmondja, 

hogy a fugázás a tervek szerinti anyaggal történt, de a terveknél jobb minőségű adalékkal. 

Lehet, hogy az utókezeléssel javítani lehetett volna a fugázás minőségén, de erről a tervezés 

előtt kellett volna a testületnek hosszasabb vitát folytatni. Ők is azon vannak, hogy a legjobb 

megoldást valósítsák meg, de a baumit fugával történő javítás már az ő költségeiket fogja 

növelni.  

A kő minőségével kapcsolatban – bizottsági ülésen is – elmondták, hogy a bazalt kő 

természetes úton, robbantott  hasított eljárással kerül forgalomba. Ennél jobb minőségű nincs 

Magyarországon. Holló úr említette, hogy lehetne jobb a kő, de akkor kéri, hozzon ő jobb 

minőségűt. Az említett bizottsági ülésen felajánlották az andezit burkolatot, amely sokkal 

mérettartóbb, de ehhez a KÖH nem járult hozzá.  

 

Holló István Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tagja: 

szerinte nem merült volna fel a Dumtsa Jenő utca javítása, ha utókezelik és locsolják – ezért 

szerinte itt mulasztás történt. A kővel kapcsolatban az a kompromisszum született, hogy 

miután a szabványát nem tudják meghatározni, így válogatni fogják. Ez a munka elején így 

történt, majd nem, majd ismét válogatták a lerakásra kerülő köveket.  

 

dr. Filó András képviselő: még mindig nem kapott választ arra, hogy az ÉMI milyennek 

minősítette a követ, valamint arra sem, hogy a műszaki ellenőr vett-e igénybe szakértőt, vagy 

ő minősítette a követ.  

 

Putz Tamás projekt menedzser: tájékoztat, hogy a minőségi ellenőr szabvány szerint 

ellenőrzi a kivitelezés minőségét. Az anyag minőségét eddig két fuvarból vizsgáltatták be, és 

mindkettő I. osztályú a szabvány szerint.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Főjegyző Asszonynak, aki a Fő téri utcák 

becsatlakozásáról ad tájékoztatást.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: amennyiben az ÉPKAR befejezi a Fő téri munkálatokat 

– a DMRV Zrt. tájékoztatása szerint – akkor ők visszatérnek a területre és befejezik a 

becsatlakozásokat a Futó és Görög utcánál. Arra nem tud választ adni, hogy ebbe a munkába 

bevonja-e a DMRV Zrt. az ÉPKAR-t, vagy maga oldja meg más vállalkozókkal.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előterjesztés kiegészítés azért készült, mert a Fő téri padok 

típusára a testület a Kandeláber-típusú padokat támogatta. Időközben Pirk úr jelezte, hogy az 

ő Pápa típusú padjának tervét lopták el, amiért megtette a jogi lépéseket. Az indítvány arról 

szól, hogy ha még nem kerültek leszállításra a padok, akkor inkább Pirk úr padjait rendeljék 

meg.  

 

Putz Tamás projekt menedzser: a kivitelező tájékoztatása szerint a padok még nem kerültek 

leszállításra. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ezek szerint még módosítható, amelyről szavaztatni fog.  

 

Kun Csaba képviselő: miután a fugával van a legtöbb probléma kérdezi, hogy a műszaki 

ellenőr az építési naplóban rögzítette-e, hogy a Bogdányi utcában kiégett a fuga. Amennyiben 

nincs rögzítve, akkor kéri, hogy – a felkért bizottsági tagok által összegyűjtött észrevételekkel 

együtt – a műszaki ellenőr irányába kötelező érvényűen fogalmazzák meg. Ez azért 

szükséges, mert a kivitelező többletköltségről beszél, az Önkormányzat szakértői pedig azt 

mondják, hogy ezeket ki kell javítani, mert ezek a kivitelező által elkövetett hibák, tehát ebből 
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nem keletkezhet többletköltség. Nagyon lényeges, hogy a műszaki ellenőr milyen 

véleménnyel van a problémáról és rögzítette-e ezt az építési naplóban.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az ÉPKAR ügyvezetőjének.  

 

Szeivolt István ügyvezető (ÉPKAR): mint már elmondta, a Bogdányi utcai fuga – terv szerint 

– cementes fugával készült. A felkért bizottsági tagok jelezték, hogy valami probléma van. 

Elmondja, hogy hiába történik utókezelés éjjel-nappal, a probléma akkor is ugyanúgy fennáll. 

Javaslata, hogy csináljanak egy őrségváltás szerinti utókezelési eljárást, és mindenki látni 

fogja, hogy akkor sem fog működni. Tudja, hogy arra, megy ki az egész, hogy az ÉPKAR 

vállalja be saját költségén a baumit fugázóanyag bedolgozását a Bogdányi utcába. Ő kitart 

amellett, hogy a terv szerinti fugázó anyagot nem lehet az elvárt minőségben megcsinálni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a projekt menedzsernek, adjon választ Kun 

Csaba képviselő észrevételeire. 

 

Putz Tamás projekt menedzser: kéri megismételni a kérdést.  

 

 

Kun Csaba képviselő mikrofonon kívül megismétli kérdéseit.  

 

 

Putz Tamás projekt menedzser: a műszaki ellenőr bejegyzése szerint a fugaminőség jelen 

állapotában nem felel meg az elvárásoknak és javítani kell.  

 

dr. Filó András képviselő: kéri pontosan megnevezni azt a szabványt, amely alapján készül a 

munka, hiszen abban rögzítve kell legyen a fuga minősége, a kő méretétől függő 

fugaszélesség, stb. javasolja, hogy ez a határozati javaslatban is szerepeljen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: erről a bizottságnak kell döntenie.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: ügyrendi hozzászólásában a napirendi pont ezen részének 

lezárását javasolja.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3155   Száma: 11.09.08/3/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 18:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100,00 73,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 11 100.00 73,33 

Nem szavazott 0   0,00 
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Távol 4   26,67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Török Balázs Távol - 

 

 

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

András képviselő úr módosító javaslatát.  

 

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

felkéri az ÉPKAR Zrt-t, jelölje meg, hogy a városrehabilitációs beruházás során végzett 

fugázási munkálatok milyen szabványi előírások szerint végezték. 

 

Mikrofonon kívül kérdés hangzik el.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a projekt menedzsernek, kéri válaszoljon a 

kérdésre. 

 

Putz Tamás projekt menedzser: a szabvány a tervdokumentációban rögzítésre került.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3156   Száma: 11.09.08/3/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 18:09  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 33,33 26,67 

Nem 1 8,33 6,67 

Tartózkodik 7 58,34 46,66 

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 - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Kiss Károly Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Tart. - 

Kun Csaba VKIB elnök Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Tart. - 

Tolonics Gyula KVB elnök Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Török Balázs Távol - 

 

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

javaslatot.  

Szavazásra bocsátja a kiegészítésben szereplő határozati javaslatot, amely a padok 

módosításáról szól.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3157   Száma: 11.09.08/3/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 18:09  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100,00 80,00 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 12 100.00 80,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   20,00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 
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Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Török Balázs Távol - 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

361/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 319/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata 

1/a) pontját, - amennyiben a pályázat szempontjából ez többletköltséggel nem jár - az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

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

azonosítószámú, „Szentendre belvárosának innovatív funkcióbővítő rehabilitációja” című 

pályázattal kapcsolatosan 

 

1. a)  

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

helyszínekre a korábbi Pirk-padok, a belváros többi részén Pirk „Pápa” típusú padok 

kerüljenek kihelyezésre. Egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testület 427/2009. (XII. 

10.)Kt. sz. határozata. 

 

Felelős:  Polgármester, Jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a következő téma a ProSzentendre Kft. hitelszerződésével 

kapcsolatos előterjesztés. Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3158   Száma: 11.09.08/3/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 18:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91,67 73,33 

Nem 1 8,33 6,67 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 12 100.00 80,00 
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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 - 

Fekete János Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Török Balázs Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

362/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

4. hozzájárul, hogy a Pro Szentendre Kft. a Raiffeisen Banknál a 60 millió Ft 

folyószámla-hitelszerződését 2011. december 31. napjáig meghosszabbítsa. 

Amennyiben a bank a hitelnyújtáshoz az Önkormányzat kezességvállalását kéri, úgy a 

Képviselő-testület az Önkormányzat éves saját bevételére vállalja azt; 

5. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a készfizető kezesi szerződést és az egyéb 

szükséges jognyilatkozatokat aláírja. 

 

Felelős:  Polgármester, Jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a következő téma a SZEI kármentesítése, amely a 

talajszennyezéssel kapcsolatos költségekre vonatkozik. A kérelem elutasítását javasolja, 

miután nem látn mögötte fedezetet. A kármentesítési alapból próbáljanak meg forrást szerezni 

a költség finanszírozására. A Környezetügyért felelős államtitkárral történt előzetes 

egyeztetés alapján ígéretet kapott arra vonatkozóan, hogy ha kérelemmel megkeresik őt, akkor 

megnézi annak lehetőségét, hogy a kármentesítési alapból tudnak-e erre forrást biztosítani. 

Megadja a szót. 

 

 

dr. Filó András képviselő hozzászólását jelzi, de elfogyott az SZMSZ szerint engedélyezett 

hozzászólási ideje. Két perc hozzászólási időt kér.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: miután a Képviselő-testület a ProSzentendre Kft-vel 

kapcsolatos témákat egyben tárgyalja, szavazásra bocsátja Képviselő úr kérését.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3159   Száma: 11.09.08/3/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 18:13  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91,67 73,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 1 8,33 6,67 

Szavazott 12 100.00 80,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   20,00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Török Balázs Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyetért a kéréssel. 

 

Kun Csaba képviselő: ügyrendi hozzászólásában a témák külön-külön történő tárgyalást 

javasolja.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3160   Száma: 11.09.08/3/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 18:13  

Típusa: Nyílt 
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Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 6 50,00 40,00 

Nem 2 16,67 13,33 

Tartózkodik 4 33,33 26,67 

Szavazott 12 100.00 80,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   20,00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Kiss Károly Nem - 

Tolonics Gyula KVB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Tart. - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Török Balázs Távol - 

 

 

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

javaslatot. 

Megadja a szót dr. Filó András képviselő úrnak.  

 

dr. Filó András képviselő: az Államtitkár úrnak írott levélben szerepel, hogy az ÉPKAR 

jelezte a problémát. Kérdése, hogy hogyan jelezte? Beírta az építési naplóba, ezt a műszaki 

ellenőr elfogadta, avagy saját szakállára készítette el az ÉPKAR? Az elkészült munkáról 

készült-e teljesítés-igazolás, azt valaki aláírta, elfogadta-e? Azt látja, hogy a 72 MFt-os összeg 

mögött semmilyen adat nem szerepel. Információja szerint egy 10 m³-es olajtartályról van 

szó. Véleménye szerint irtózatos mennyiségű földmunka kellett volna, hogy ez az összeg 

összejöjjön – kármentesítéssel együtt is. Az előzőekben feltett kérdéseket megismétli.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a műszaki ellenőrnek.  

 

dr. Barát Sándor FIDIC-mérnök, a műszaki ellenőr főnöke (OVIBER): tájékoztat, hogy a 

kivitelező a problémát beírta az építési naplóba – a FIDIC Általános Feltételek 3. cikkely 

szerint, a kooperáción elhangzott, és rögzített, és minden résztvevőnek kiosztott jegyzőkönyv 

egyenértékű ezzel – ugyanis a FIDIC nem beszél építési naplóról. Elmondja, hogy január 8-án 

levélben kapta meg ezt a bejegyzést. A következő kooperáción jelezte – erről emlékeztető is 

van – hogy ez így nem elfogadható. A kivitelező jelezte, hogy egy akkreditált szakcéget bízott 

meg a felméréssel. A felmérés – mintavételezés után – január 19-én elkészült és kérték, 
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igazolja, hogy ez pótmunka. Jelezte, hogy nem felel meg a 219/2004. rendeletnek, mert 

aszerint kell elvégezni ezt a munkát. A 2. számú emlékeztetőben jelezték, hogy szakcéget 

bíznak meg, akik el is készítették a dokumentációt. A dokumentációt február 28-án kapta 

meg, amelyet egy hétig tanulmányozott. Ez után úgy küldte át a ProSzentendre Kft-nek, hogy 

mind tartalmilag, mind formailag ez megfelel – és amennyiben úgy dönt a megrendelő – 

akkor ebből lehet akár pótmunka is. A Zöldhatóság minden határidőnek a legvégét betartva – 

hiánypótlásokat kért. Ebből szakmailag egy érdemi hiánypótlás volt, ami megtörtént. 

Gyakorlatilag a tegnapi nap folyamán került aláírásra a végső határozat, ami alapján ők voltak  

kinn június 25-én, amikor mintát vettek. Ezen a mintavételen ő maga is részt vett, valamint a 

ProSzentendre Kft és az Önkormányzat képviselője is. Megállapításuk szerint ténylegesen 

történt talajszennyezés, amely mértéke 2,2 méter mélységben valamennyivel meghaladta az 

úgynevezett B-szintet – amely az alsó határ – de a talajvizet nem érte el. Ennek következtében 

a határozatában egy monitoringozást rendelt el, amely egy külön történet lesz.  

 

Kun Csaba képviselő, Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 

elnöke: a bizottsági ülésen foglalkoztak ezzel a kérdéssel, ahol kifogásolták ezt a hatalmas 

mennyiséget. A műszaki ellenőrtől kérdezi, kiszámolta-e ezt, mert a bizottsági ülése – 

hozzáértő bizottsági társai – vonat-szerelvénnyi mennyiséget számoltak az árból. A 

legnagyobb probléma, hogy ennek a pótmunkának nincs fedezete, meg kell igényelni. 

Elmondja azt is, hogy az Önkormányzat által kirendelt szakértő jelezte, hogy az 

Önkormányzat részéről sem megrendelés nem történt, sem pedig közbeszerzés nem történt 

erre a jelentős pótmunkára. A határozatban foglaltakkal egyetért.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

dr. Baráth Sándor FIDIC-mérnök, a műszaki ellenőr főnöke (OVIBER): az elhangzottakra 

reagálva elmondja, hogy 1600 laza m³-ről van szó, tehát nagy mennyiségű anyagról van szó. 

Ez úgy jött ki, hogy az építkezés területét korábban szennyezett anyaggal töltötték fel, 

amelyre – a jogszabályok szerint – semmilyen épületet nem lehet építeni, a terület tulajdonosa 

köteles ezt bejelenteni. Nincs szándékában vitába szállni az Önkormányzat szakértőjével, de ő 

biztosan nem kérdőjelezné meg két akkreditált labor és a Zöldhatóság által függetlenül vett 

minta valódiságát. A Greelight Kft. munkája során az első hiánypótlás pontosan az ÉPKAR 

meghatalmazása volt, hogy eljárhasson a megrendelő nevében, amely megtörtént. A munka 

során több alkalommal végeztek fúrást mintavétel céljából, illetve a partfalból is vettek kb. 2 

méter mélyen. Tudomása szerint az Önkormányzat részéről – Ocskay Gábor úr – a jelenléti 

íveken szerepel, bár a szerződés szerint kapcsolattartó és nem szakértő. A ProSzentendre Kft.  

képviselője – aki minden esetben jelen volt – az Önkormányzat nevében járt el. Nem szeretné, 

ha a közreműködő cégek ellen megindulna egy jó hírt rontó per.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy a fénymásoló meghibásodása miatt nem tudták a 

környezetvédelmi jelentést sokszorosítani, de egy példányt dr. Filó András képviselő úrnak 

átadtak. Jelzi, hogy másolni fognak annak, aki igényli. 

 

 

Mikrofonon kívül jelzi dr. Baráth Sándor úr, hogy elhozta az építési dokumentációt – 

fotókkal együtt – aki kéri betekinthet ebbe.  

 

Mikrofonon kívül kérdés hangzik el az anyaggal kapcsolatban. 

 

 

dr. Baráth Sándor FIDIC-mérnök, a műszaki ellenőr főnöke (OVIBER): kéri, olvassák el, 

hogy mikor készült az anyag – tegnap írták alá. Mérlegelniük kellett, hogy megvárják-e a 

kivitelezéssel ezt az időszakot, hogy szeptember elején folytatódjon a kivitelezés. Elmondja, 
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hogy a jogszabályok lehetőséget adnak arra, hogy – bejelentve – menet közben a lehetőséget a 

Zöldhatóság mintát vegyen és ellenőrizze azt. A beadott anyag tartalmazza a mintavételeket, a 

laboreredményeket, a szállítójegyeket és a befogadó-nyilatkozatokat. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, hogy az elmondottak alapján kijelentheti-e azt, hogy 

szabályszerűen történt az esemény lefolytatása. 

 

dr. Baráth Sándor FIDIC-mérnök, a műszaki ellenőr főnöke (OVIBER): igennel válaszol.  

 

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

határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3161   Száma: 11.09.08/3/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 18:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91,67 73,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 1 8,33 6,67 

Szavazott 12 100.00 80,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   20,00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

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

363/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. elutasítja az ÉPKAR Zrt. Budapest, 2011. augusztus 31-én kelt, „pótmunkával 

kapcsolatos teljesítési igazolás” tárgyú levelét, 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a kármentesítési munkák Kármentesítési Alapból történő 

megtérítésével kapcsolatos kérelmével keresse meg Dr. Illés Zoltán környezetügyért 

felelős államtitkárt. 

 

Felelős:  Polgármester, Jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megjegyzi, hogy a Provincia hivatalos átadása megtörtént. 

Megköszöni az eddigi témákhoz meghívottak jelenlétét és rátérnek a következő a kistérségi 

csatorna-beruházásra vonatkozó határozati javaslat megvitatására. Kérdés, észrevétel nem 

lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3162   Száma: 11.09.08/3/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 18:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 100,00 66,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 10 100.00 66,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 5   33,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 
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Kun Csaba VKIB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

364/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

1. elfogadja a engedményezésről és beszámításról szóló, 3 oldalú ( Dunakanyari 

Csatornázási Társulás, képviseli: Németh Miklós elnök; Szentendre Város 

Önkormányzata, képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester; Pro Szentendre Kft., 

képviseli: Szabó Zsófia ügyvezető) megállapodást a határozat melléklete szerinti 

tartalommal; 

2. felkéri a Polgármestert a megállapodás aláírására, és az egyéb jognyilatkozatok 

megtételére.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelezték számára, hogy a meghívóban 28. számmal 

előterjesztett napirendi ponthoz – VOLÁNBUSZ témája – megérkezett a meghívott vendég. 

Kéri szavazzanak arról, hogy ennek a napirendi pontnak a tárgyalásával folytatják az ülést, 

majd a 11-es – HÉSZ-szel kapcsolatos – napirendi ponttal.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3163   Száma: 11.09.08/4/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 18:30  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 100,00 66,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 10 100.00 66,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 5   33,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Kun Csaba VKIB elnök Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

4. Előterjesztés az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 

menetrendjéről, továbbá a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a 

VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt-vel kötendő megállapodásról  

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Tóth Sándor szakértő.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: miután a VOLÁNBUSZ-szal folyamatosan szópárbajokat 

vívnak, javasolja, hogy ne a határozat mellékleteként kiküldött szerződés-tervezetet fogadják 

el, hanem úgy, hogy 200 EFt havi keretösszegig az iskolajáratok megrendelésére vonatkozó 

megbízási szerződés kötésre hatalmazza fel a Képviselő-testület a Polgármestert. Így még lesz 

mód egyeztetni szerződésben szereplő számokat.  

 

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

módosító javaslatot.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: ismerteti, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság olyan határozatot 

hozott, hogy a Hivatal azonnal kezdjen tárgyalásokat a szolgáltatóval a járatkimaradások 

mikéntjéről és okairól és ha a szolgáltató ezt nem jelezte előre, akkor kérjék, hogy állítsák 

vissza a szolgáltatást. Ez az iskolajáratra vonatkozik, amelyet a VOLÁNBUSZ önhatalmúlag 

megszüntetett – gyakorlatilag augusztus végén.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a határozati javaslatba külön pontként befogadja.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: tájékoztat, hogy levelet küldött Vezérigazgató úrnak, akitől 

erre választ vár. Nem kizárt, hogy szakminisztériumhoz fordulnak az ügyben.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a Jogi és Ügyrendi Bizottság Elnöke által jelzett 

határozatnak lenne célszerű az első pontnak lenni: a Hivatal azonnali hatállyal kezdjen 

tárgyalásokat a VOLÁNBUSZ Zrt-vel a járatkimaradás mikéntjéről és okairól, valamint előre 
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történt jelzés elmaradása miatt a szolgáltatás azonnali visszaállításáról. A következő pont: „… 

felhatalmazza az Alpolgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a VOLÁNBUSZ Zrt-vel 

vagy egyéb szolgáltatókkal – havi bruttó 200 EFt keretösszegig – az iskolabusz járatok 

működtetése érdekében. „ 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3164   Száma: 11.09.08/4/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 18:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100,00 80,00 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 12 100.00 80,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   20,00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

365/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. felkéri a Jegyzőt, hogy a Hivatal bevonásával azonnali hatállyal kezdjen tárgyalásokat 

a VOLÁNBUSZ Zrt-vel a járatkimaradás mikéntjéről és okairól, valamint előre történt 

jelzés elmaradása miatt a szolgáltatás azonnali visszaállításáról; 
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2. felhatalmazza a Polgármestert, folytasson tárgyalásokat a VOLÁNBUSZ Zrt-vel – 

vagy egyéb szolgáltatókkal – havi bruttó 200 ezer forint keretösszegig az iskolabusz 

járatok működtetése érdekében.; 

3. elfogadja a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a VOLÁNBUSZ- Közlekedési 

Zrt-vel kötendő megállapodást a helyközi járatok helyi tarifával, helyi 

személyszállításban történő igénybevételéről a határozat 3. melléklete szerinti 

tartalommal, felkéri a Polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

5.   Előterjesztés Szentendre Településrendezési terve felülvizsgálat véleményezési  

eljárásáról  

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy ezt az előterjesztést a mostani szakaszban 

hivatalosan nem is kellett volna behozni a Képviselő-testület elé, a Főépítész tájékoztatása 

szerint elég lett volna, ha kifüggesztés után kerül a testület elé, de úgy gondolja, hogy 

mindenképpen korrekt, hogy miután megérkeztek a szakhatósági vélemények a Képviselő-

testület elé kerüljenek ezek a kérdések is.   

Ismerteti az előterjesztésben szereplőket.  

Megadja a szót Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítésznek. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: Ismerteti a határozati javaslatokat, mely szerint az I-

es határozati javaslatnál az A, vagy B, változatról kell dönteni, illetve, a táblázat többi 

elemének elfogadásáról, a határozati javaslat 2-es pontja  az előterjesztés mellékleteként 

kiegészül a bizottsági üléseken elhangzottakkal, hogy „valamennyi nyugati tehermentesítő út 

által érintett ingatlan legyen elővásárlási joggal érintetten” a szabályozási tervben. Illetőleg az 

a függelék szabályozásra szorul, ahol a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a HÉV kocsiszínt 

védelem alá helyezte, ezt is fel kell vezetni a kifügesztésre kerülő rendelet- tervezetbe. A III-

as határozati javaslat az agglomerációs törvénnyel kapcsolatos észrevétel.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi, hogy a tehermentesítő út által érintett ingatlanokra 

keletkeztetett-e elővásárlási jogot. Ha igen, akkor indokolható-e, nem lesz-e belőle probléma?  

Megadja a szót Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítésznek. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: Elmondja, hogy 1999-ben a Tófenék területén az 

Önkormányzat elővásárlási jogot keletkeztetett. 2008-ban az elővásárlási jog  a HÉSZ-be 

történő beépítés után, azoknál az ingatlanoknál, amelyeknél a nyugati tehermentesítő út 

építése érint, az Önkormányzat fenntartotta az elővásárlási jogát. Úgy gondolja, hogy emiatt is 

indokolt, hogy az érintett területekre, ahol korábban nem volt elrendelve az elővásárlási jog, 

most elrendelésre kerüljön.  

 

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

 

Dr. Filó András képviselő: Az előterjesztésben nem szerepel, de a HÉSZ-t érinti, hogy az 

Egresi út alatti területnél a HÉSZ-ben benne szerepel a Tegez utcai híd.  Javasolja ezt a 

mondatot kivenni a HÉSZ-ből. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítésznek. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: Elmondja, hogy ez egy más településrendezési 

eljárás, ez a felülvizsgálat nem érinti az Egresi úti területet, és az Egresi úttal egyidejűleg 

tervezett, Tegez utcai nyomvonal és híd áthelyezést sem. Az előterjesztésben ezek nem 

szerepelnek.  

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik. 
Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: folytatólag elmondja, hogy az a rendelkezés, ami a 

Képviselő-testület által tervezve volt, hogy az Egresi úti fejlesztés feltétele legyen a Tegez 

utcai híd és a Tegez utcai nyomvonal, az a települési eljárás egy önálló településrendezési 

eljárás, tehát ennek a településrendezési eljárásnak nem tárgya. Nem szerepel benne a mostani 

tervezetben, nem volt benne ebben a véleményezési eljárásban, hogy erről az Önkormányzat 

dönteni szeretne, és ebben a véleményezési eljárásban a szakhatóságok sem véleményezték. 

Ezért úgy gondolja, hogy annak a kivétele, ami nem szerepel benne, nem lehetséges.  

 

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

 

dr. Filó András képviselő: Elmondja, hogy nem a hidat szeretné kivenni, hanem azt a 

mondatot, hogy a híd megépülése a feltétel ahhoz, hogy ott építési engedélyt adjanak ki.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítésznek. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: Elmondja, hogy az egy olyan szabályozási terv 

módosítás, ami egy konkrét területnek a rész szabályozásáról szól az egy önálló LKL 16-os 

övezet létesítésének a feltételeit szabályozza. Jelen szabályozási tervmódosítás, ami most 

kerül kifüggesztésre, nem foglalkozik az LKL 16-os övezettel, annak létrehozásáról sem dönt, 

tehát az abban rögzítendő, vagy nem rögzítendő feltételekről sem tud dönteni.  

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: Véleménye szerint azokat az eljárásokat, amelyek párhuzamosan 

futnak egymás mellett, vegye az Önkormányzat egybe, hiszen ezek összefüggenek. Javasolja, 

hogy a Képviselő-testület ezt az eljárást függessze fel és indítson egy új eljárást az összes 

eddigi hatásokat figyelembe véve. Írja ki az egyszer már előterjesztés formájában is meglévő 

hatástanulmányra a közbeszerzési eljárást. Megjegyzi, hogy a TESCO-ban, hogy így egyszer 

csak belekerült eljárásképpen, precedenst lát.  

 

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

fogalmazza meg Fülöp Zsolt módosító indítványát.  

Megadja a szót dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőnek 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: …Képviselő-testület úgy dönt, hogy jelen 

településrendezési eljárást felfüggeszti és összevonja a folyamatban lévő többi 

településrendezési eljárással, és egy új véleményezési eljárást indít.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri dr. Török Balázs alpolgármestert, hogy miért került bele 

az anyagba a boldogtanyai módosítás, mert a korábbi variáció más volt. 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: Elmondja, hogy korábban a szakhatóságok kifogásolták 

ezt. Az átminősítéshez megjött a Kormányhivatal hozzájárulása Ma1-ből Ma2 övezetbe. Erre 

vonatkozóan az volt a terület tulajdonosának a kérelme, hogy sorolja át az Önkormányzat az 
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ingatlanát, aki egy településrendezési szerződést is hajlandó elfogadni. E miatt került 

előterjesztésre. 

dr. Dietz Ferenc polgármester: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőt,  hogy olvassa be a 

módosításokat. 

Megadja a szót dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőnek 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: ….Képviselő-testület úgy dönt, hogy jelen települési 

eljárás felfüggeszti, és összevonja a folyamatban lévő többi településrendezési eljárással, és 

egy új véleményezési eljárást indít.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3165   Száma: 11.09.08/5/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 18:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 15,38 13,33 

Nem 1 7,69 6,67 

Tartózkodik 10 76,93 66,67 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba VKIB elnök Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Tolonics Gyula KVB elnök Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 

 

 

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

elutasította.  

Szavazásra bocsátja a Boldogtanyát érintő határozati javaslat kiegészítés, A variációróját. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 3166   Száma: 11.09.08/5/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 18:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 69,23 60,00 

Nem 3 23,08 20,00 

Tartózkodik 1 7,69 6,67 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Kiss Károly 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 - 

dr. Filó András Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Pintér Ádám ESZCB 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 

369/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eljárás 

véleményezési szakaszának lezárására az egyeztető tárgyaláson fennmaradt eltérő 

vélemények tekintetében az alábbiak szerint dönt  

 

Boldogtanya 0560/4,-/7 

ingatlanok átminősítése 

Má-2A* övezetbe 

A terület a tervezett módosítás 

szerint Má-2A* övezetbe kerül 

 

Önk. döntés alapján kerül ábrázolásra a 

terven. 

El nem fogadott vélemény (DINPI) 

indoklása:  

Az ellenvéleményt adó véleményét nem 

alapozta jogszabályra. A természeti 
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értékek közvetett sérülésére hivatkozik. 

A természeti értékek védelméről szóló 

törvény nem tiltja a mezőgazdasági 

övezeten belül lakóépület 

elhelyezésének lehetőségét. A beépítési 

% az övezetmódosítással nem változik, 

csak az elhelyezhető épület funkciója 

 

Közúzó köz Nyugati 

tehermentesítő összekötés 

nyomvonala 

Maradjon a kidolgozott 

nyomvonal 

El nem fogadott vélemény indoklása: 

Az ellenvéleményt adó véleményét nem 

alapozta jogszabályra. A Natura 2000 

terület érintettsége nem zárja ki 

nyomvonal jellegű létesítmény 

tervezését. Megvalósíthatóságát az 

engedélyezési eljárás dönti el. (A 

Natura 2000 területi érintettség 

minimális, a kialakult belterületi 

közterület módosítása a 200 m2-es 

telekrész elkerülése érdekében nem 

indokolt.)  

Honvédelmi területek 

TSZT II. ütem eltérő 

területhasználati 

besorolása 

A területszerkezeti terv II. 

ütemében: 

- Annavölgy területe maradjon a 

mai besorolásban 

- A Kiképző bázis területe 

honvédelmi besorolásba kerüljön 

át. 

El nem fogadott vélemény indoklása: 

Önk. döntés alapján kerül ábrázolásra a 

terven. 

A Budapesti Agglomeráció 

Területrendezési Tervének 2011. 

szeptember 1-től hatályos 

módosításában az Annavölgy területe 

nincs kiemelt fontosságú meglévő 

honvédelmi terület övezetében, az 

eltérő területhasználati besorolás 

fenntartásának nincs magasabb 

jogszabályban rögzített akadálya. A 

Kiképző bázis területe az új BATrT-ben 

kiemelt fontosságú meglévő 

honvédelmi terület övezeteként jelölt, 

így a jogszabályi koherencia 

megteremtése érdekében indokolt  a 

TSZT II- ütemben az eltérő 

területhasználat módosítása honvédelmi 

területté.  

A HM területekre 

bejegyzett önkormányzati 

elővásárlási jogok 

A Kiképző bázis területére 

földhivatali nyilvántartásban már 

bejegyzett elővásárlási jog 

megszüntetése, az Annavölgy és a 

volt izbégi laktanya ingatlanára 

elővásárlási jog bejegyzési 

szándék fenntartása, a 

lőszerraktár, honvédségi gyakorló 

területek, lőtér területek 

elővásárlási jog bejegyzési 

szándéka törlése 

El nem fogadott vélemény indoklása: 

Önk. döntés alapján kerül ábrázolásra a 

terven. 

Az Étv. 25.§ (4) bekezdés 2. mondata 

értelmében ha az elővásárlási jog 

fenntartásának indokai megszűnnek, az 

önkormányzatnak haladéktalanul kérni 

kell az ingatlan-nyilvántartásból való 

törlést. 

Az Annavölgyre és a volt izbégi 

laktanyára is a hosszú távú 

településrendezés, távlati fejlesztés 
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érdekében elővásárlási jog bejegyzése 

tervezett a környezet természeti, táji 

értékeinek fejlesztése és védelme, 

közművelődési, tudományos 

tevékenység, és az egészséges életmód 

közösségi feltételeinek elősegítése 

önkormányzati feladat ellátása 

érdekében, valamint kiránduló és 

túrapark céljára  

Szentendre-

Szigetmonostor Duna-

hídhely szerepeltetése a 

Dera pataktól délre 

97/2011. (III.10.) Kt. sz határozat 

fenntartása, Szigetmonostor 

észrevétele ellenére módosítás 

nem szándékolt, amíg nincs új 

hídhely megállapodás. 

A város jelenlegi közlekedési hálózata a 

Szigetmonostorra vezető híd 

megépülése következtében várható 

többlet forgalomnövekedését nem bírná 

el, ezért a város déli határában történő 

átvezetés indokolt. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  A következő határozati javaslat Molnár Zsolt 

Szigetmonostori polgármester indítványa, hogy a Postás-strand alatt legyen még egy híd-hely. 

Kéri dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőt, fogalmazza meg a határozati javaslatot. 

Megadja a szót dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőnek. 

 

 dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: … Képviselő-testület úgy dönt, hogy kerüljön 

Szigetmonostor Önkormányzat Polgármesterének kérésére a „C”, (Postás-strand hídvariáns) a 

szabályozási tervben feltüntetésre. 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3167   Száma: 11.09.08/5/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 18:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 0 0,00 0,00 

Nem 6 46,15 40,00 

Tartózkodik 7 53,85 46,67 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Fekete János Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Kun Csaba VKIB elnök Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Tolonics Gyula KVB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 

 

     

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

javaslatot elutasította, és a következő határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

371/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 

illetékes szervek felé tegyen észrevételt a 2005. évi LXIV. törvény 2. számú térképi 

mellékletén „térségi mellékúton levő Duna-híd” jelkulccsal, Szentendre és Szigetmonostor 

között a Határcsárdánál ábrázoltak tekintetében. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Egyben szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő 

további határozati javaslatot, melyekről a Képviselő-testület még nem szavazott. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3168   Száma: 11.09.08/5/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 18:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 76,92 66,67 

Nem 3 23,08 20,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 
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Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly 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 - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Pintér Ádám ESZCB 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 

368/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Étv 9. § (6) szerint közzétételre 

kerülő anyaghoz az előterjesztés melléklete szerinti  

- HÉSZ rendelettervezet (kiegészítve az 1. számú függelék - műemlékek, helyi védelem 

alatt álló épületek listája- és a 6. számú melléklet - Elővásárlási joggal érintett 

ingatlanok jegyzéke – aktualizálásával, valamennyi a tervezett nyugati tehermentesítő 

út nyomvonalát érintő ingatlan beépítésével) 

- szabályozási terv módosítás – tervezet (Barackos út 1., 4424 hrsz-ú ingatlan 

telekkiegészítése kivételével) 

- szerkezeti terv szöveges és rajzi munkarészek tervezete  

tartalommal egyetért a 369/2011.(IX.8.) Kt.sz. határozat szerinti kiegészítésekben HÉSZ 

szereplő átvezetések mellett.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

383/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. egyetért az előterjesztés mellékletét képező megállapodásban foglaltakkal 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

384/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. megállapítja, hogy Szentendre Város Közigazgatási Területének Szabályozási Terve 

alapján a Panoráma utca folytatásának kialakítása 4 ingatlant érintene; 

2. megállapítja, hogy Szentendre Város Önkormányzatának körülbelül 26.840.000 Ft 

összegű költségébe kerülne az út folytatásának kialakítása;  

3. úgy dönt, hogy a Panoráma utcával kapcsolatos telekalakítást most nem hajtja végre;  

4. felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket értesítse. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

386/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

5. megállapítja, hogy Szentendre Város Közigazgatási Területének Szabályozási Terve 

alapján a Csóka utcára merőleges út kialakítása 5 ingatlant érintene; 

6. úgy dönt, hogy a mellékelt változási vázrajzon szereplő 7472-7492/2 helyrajzi számú 

földrészletek határrendezését elfogadja; 

7. felkéri a Polgármestert, hogy a telekalakítási eljárást indítsa el; 

8. felkéri a Polgármestert, hogy a területarányos cserére vonatkozó szerződést, valamint 

a térítésmentesen átadott telekterületekre vonatkozó szerződést kösse meg az 

érintettekkel; 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2011. november 30. 

 

 

 

6.  Előterjesztés Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről szóló 

34/2005. (X. 18.) Önk. számú rendelet módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy a Lián Kft-vel megkötött szerződés 

megszűnése miatt van szükség a rendelet módosítására. Az Önkormányzat a VSZ Zrt-t 

kívánja megbízni a város területén parkfenntartási és egyéb szolgáltatásokkal. Kéri Főjegyző 

Asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: elmondja, hogy a VSz Zrt Vezérigazgatójával, a 

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság Elnökével, a 

Városüzemeltetési és közlekedési tanácsnokkal és a Főkertésszel megbeszélést tartottak. A 

kérésnek megfelelően a VSz Zrt Vezérigazgatója eljuttatta a parkfenntartási feladatok 
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ellátására vonatkozó elképzeléseit, amelyet a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Idegenforgalmi Bizottság hétfői ülésén megtárgyalt és tudomása szerint jóváhagyott.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni Kun Csaba bizottsági elnök úr és Hidegkuti 

Gergely tanácsnok úr munkáját és bízik abban, hogy minőségromlás nélkül folytatja a VSz 

Zrt a munkát.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdése, ha lakóközösségek szeretnének segíteni, akkor most kihez 

forduljanak – a Főkertészhez vagy a VSz Zrt-hez? Az eredeti javaslat szerint az 

Önkormányzattal lehet szerződést kötni, vagy valamilyen feladatot ellátni, amit a felajánló 

lakóközösségek a Főkertésszel egyeztettek, majd a munka végeztével ellenőrizte azt.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: véleménye szerint függetlenül attól, hogy ezt a 

feladatot ki végzi, a feladat koordinációja továbbra is a Főkertész feladata.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, hogy ez alapján kell-e rendeletet módosítani? 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: nem tartja szükségesnek.  

 

Kiss Károly képviselő: örömére szolgál, hogy az előterjesztés előkészítése során a VSz Zrt-

vel körültekintő egyeztetés folyt, nem úgy, mint a sürgősségi indítvány esetében, amikor 

Vezérigazgató úr azt sem tudta, hogy miről van szó. 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: jelzi, hogy már levélben is kérte, és a Főkertész is 

ígéretet tett arra, hogy Püspökmajori Lakótelepen a Kálvária és angol-házak területén 

végezzék el a gyommentesítést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy ez az Egyebek napirendhez tartozó felvetés.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: annak, hogy Fülöp Zsolt képviselő úr által jelzett kérés 

visszakerüljön a rendeletbe nincs akadálya, lehet, hogy csak adminisztratív okok miatt maradt 

ki, mert nem volt cél, hogy módosítsák. Javasolja visszatenni, a korábbi 14. § (2) bekezdést. 

  

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

bocsátja a rendelet módosítását. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3169   Száma: 11.09.08/6/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 18:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100,00 80,00 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 12 100.00 80,00 

Nem szavazott 0   0,00 
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Távol 3   20,00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2011. (IX.22.) számú rendelete  

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

Szentendre város zöldfelületeinek használatáról és védelméről 

szóló 34/2005.(X.18.) Önk. számú rendelete módosításáról  

 

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

törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. (továbbiakban Kvt.) 46. § (1) bekezdésének c) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja és ezzel Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és 

védelméről szóló 34/2005. (X.18.) számú rendeletét (a továbbiakban: R) a következőképpen 

módosítja. 

 

 

1. § 

 

A R 14. § (1) bekezdése a következőre módosul:  

 

„A közhasználatú zöldfelületek fenntartását  - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 

Szentendrén jelen rendelet, mint jogszabály alapján fennálló kizárólagos jog alapján kizárólag 

a Városi Szolgáltató Zrt. (2000 Szentendre, Szabadkai u. 9., cégjegyzékszám: 13-10-040159) 

végzi.” 

 

2. §  

 

Záró rendelkezések 

 

(1) E rendelet 2011. október 5-én lép hatályba. 
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(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.  

 

Szentendre, 2011. szeptember 8.  

 

 

 

dr. Dietz Ferenc       dr. Molnár Ildikó 

   polgármester      címzetes főjegyző 

 

 

 

7.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Szentendre Város területén az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 

24/2007. (V. 30.) Önk. számú rendeletének módosításáról.  

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket.  

Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Érdemesnek tartaná megfontolni, hogy 24 órás nyitva tartás esetén 

lakóövezetben az Önkormányzat ne csak a meglévő jogszabályi keretek alapján vizsgálja, 

hanem a lakókörnyezetre való hatását is a működéssel járó esetleges zajkibocsájtásnak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Véleménye szerint a város országgyűlési képviselőjét kell 

megkeresni segítséget kérve abban, hogy az üzletek nyitvatartási rendjéről szóló jogszabályt 

módosítsák. 

Megadja a szót dr. Gerendás Gábor irodavezetőnek. 

 

dr. Gerendás Gábor irodavezető: Elmondja, Kormányrendelet határozza meg, hogy egy 

üzlet nyilvántartásba vételekor milyen anyagokat, dokumentumokat kell vizsgálnia az 

Önkormányzatnak. Az idevonatkozó törvény, egy esetben tesz lehetővé jogalkotást az 

Önkormányzat számára, és arra ad felhatalmazást, hogy az üzletek éjszakai 22 – 6 óra közötti 

nyitva tartását  szabályozza. Véleménye szerint is az Országgyűlési képviselőt kell 

megkeresni ez ügyben, és indítványozza az Önkormányzat, hogy módosuljon úgy a törvény, 

hogy adjon jogalkotási felhatalmazást az Önkormányzatnak az ilyen jellegű szabályok 

megalkotására. Jelen kormányrendelet alapján erre nincs lehetőség.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Felkéri dr. Kirchhof Attila aljegyző urat, hogy fogalmazzon 

meg egy olyan határozati javaslatot, amelyben a Képviselő-testület felhatalmazást ad arra, 

hogy ez ügyben az Országgyűlési képviselőt megkeressék.  

Kérdezi dr. Gerendás Gábor irodavezetőt, hogy a bizottsági javaslatok befogadhatóak-e. 

Megadja a szót dr. Gerendás Gábor irodavezetőnek. 

 

dr. Gerendás Gábor irodavezető: Válaszában elmondja, hogy befogadhatóak a következő 

kiegészítéssel: a 2-es melléklet címe: vendéglátó üzletnek nem minősülő egyéb üzletek 

működését szabályozó körzetek, a Vasúti villasor mindkét oldaláról nyíló üzletekre terjedjen 

ki a korlátozás.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a bizottságok által javasolt módosításokat 

befogadja. 

Megadja a szót dr. Kirchhof Attila aljegyzőnek. 
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dr. Kirchhof Attila  aljegyző: …Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a Polgármestert, hogy keresse meg a település Országgyűlési képviselőjét, annak 

érdekében, hogy akképpen módosítsa a Kormány a 2010/2009-es Kormányrendeletet, hogy a 

településnek biztosítson szélesebb körű rendeletalkotási lehetőséget az üzletek non stop nyitva 

tartásának korlátozása tárgyában.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Befogadja a határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátja a 

rendelet tervezetet.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3170   Száma: 11.09.08/7/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 19:03  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100,00 80,00 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 12 100.00 80,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   20,00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

elfogadta, és a következő rendeletet hozza:  

 

 

 



 76 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 

Szentendre Város területén az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 24/2007. (V. 

30.) Önk. sz. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a kereskedelemről 

szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.) 6. § (4) bekezdésében és 12. § (5) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

(1) A R. 1. § (3) bekezdésében a „Kertv. 2. § r) pontja” helyébe a „Kertv. 2. § 27. pontja” 

szövegrész lép. 

 

(2) A R. 2. §-a helyébe az alábbi szöveg lép: 

„A jelen rendelet 

a) 1. sz. mellékletében meghatározott területekről nyíló vendéglátó üzleteket az 1. sz. 

mellékletben megjelölt időtartamban 

b) 2. sz. mellékletében meghatározott területekről nyíló, vendéglátó üzletnek nem 

minősülő egyéb üzleteket a 2. sz. mellékletben megjelölt időtartamban 

tilos nyitva tartani.” 

 

(3) A R. 1. sz. melléklete az alábbi h) ponttal egészül ki: 

„h.) A Vasúti villasorról nyíló vendéglátó üzletek esetében 22.00-06.00 óra között” 

 

(4) A R. a jelen rendelet mellékletét képező 2. sz. melléklettel egészül ki. 

 

2. § 

 

(1) E rendelet 2011. október 01. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3171   Száma: 11.09.08/7/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 19:03  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100,00 80,00 

Nem 0 0,00 0,00 
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Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 12 100.00 80,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   20,00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Magyar Judit PEB 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 

372/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy keresse 

meg a település országgyűlési képviselőjét, hogy a Kormány felé indítványozza a 2010/2009. 

(IX. 29.) Kormányrendelet módosítását annak érdekében, hogy a településeknek biztosítson 

szélesebb körű rendeletalkotási lehetőséget az üzletek non stop nyitva tartásának korlátozása 

tárgyában.  

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

8. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

gyermekek HPV elleni védőoltás költségeinek átvállalásáról szóló 

36/2009.(IX.21.) Önk. sz. rendeletének módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a bizottsági javaslatokat befogadja. 

Megadja a szót dr. Filó András képviselőnek. 

 

dr. Filó András képviselő: Elmondja, hogy már a Jogi és Ügyrendi Bizottsági ülésen és az 

Egészségügyi Szociális és Civil Bizottsági ülésen is elmondta, hogy mivel 100 ezer forint egy  
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HPV oltás, ezért a három éves folyamatos bejelentett lakcímhez kötné az engedélyezést. Így 

lehetőség nyílna az idősebb korosztály számára is az oltóanyag biztosítása.  

 

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

és Civil Bizottság elnökének. 

 

Pintér Ádám ESZCB elnök: dr. Filó András képviselő javaslatára szeretne reagálni. A 

Képviselő úr az Egészségügyi, Szociális és Civil Bizottság ülésén is felvetette ezt a javaslatot. 

Az ESZCB azért nem támogatta, mert ha valaki nem emiatt, hanem lakóhelyváltozás miatt 

ideköltözik, és nem 13 évesen, hanem 16 évesen kapja meg a védőoltást, akkor ne 

veszélyeztesse a többi gyermeket.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  Megadja a szót dr. Pázmány Annamária képviselőnek. 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: Elmondja, hogy szakmailag mindenféleképpen a 13 

éves kor javasolt. Így a két éves lakcímhez kötött javaslatot támogatja, és olcsóbban kapják 

meg azok is, akik nem esnek a korosztályba, így az is egy előny, ha hamarabb veszik igénybe. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  Kérdezi dr. Filó András képviselőt, hogy visszavonja a 

javaslatát, vagy szavaztasson a két évről három évre történő módosításról? 

 

Dr. Filó András képviselő mikrofonon kívül visszavonja a javaslatát.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  Megadja a szót Kiss Károly képviselőnek. 

 

Kiss Károly képviselő: Kérdése, hogy ha egy leánygyermek itt született Szentendrén és itt is 

él, de nem a törvényes szülővel, hanem a nagymamával, akkor csak a leánygyermekre 

vonatkozik a kedvezmény? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  Megadja a szót Háromszéki Judit közoktatási és civil 

referensnek. 

 

Háromszéki Judit közoktatási és civil referens: Elmondja, hogy a törvény előkészítői azért 

ragaszkodnak a törvényes képviselőhöz, mert a hozzájárulása mindenképpen szükséges 

ahhoz, hogy a kiskorúak megkapják az oltást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Kiss Károly képviselőnek. 

 

Kiss Károly képviselő: Megismétli az előző kérdését, miszerint a törvényes képviselő nem itt 

lakik, csak a gyermek a nagymamával, akkor is csak a leánygyermekre vonatkozik a 

kedvezmény? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  Megadja a szót Háromszéki Judit közoktatási és civil 

referensnek. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester távozik az ülésteremből! 

 

Háromszéki Judit közoktatási és civil referens: A törvény szerint a gyermeknek a törvényes 

képviselőjével kell együtt élnie. 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: Megadja a szót Tolonics Gyulának a Költségvetési és 

Vagyongazdálkodási Bizottság elnökének.  
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Tolonics Gyula KVB elnöke: Szeretné felhívni a figyelmet, hogy a fiatalok egészségét nem 

az oltás hiánya veszélyezteti, hanem a felelőtlen nemi élet.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: Megadja a szót dr. Dukai Miklósnak a Jogi és Ügyrendi 

Bizottság elnökének. 

 

dr. Dukai Miklós JÜB elnöke: Kérdezi, ha valaki fizet a védőoltásért, akkor rá is vonatkozik, 

hogy kétéves állandó itt tartózkodást kell igazolnia? 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: Megadja a szót Háromszéki Judit közoktatási és civil 

referensnek. 

 

Háromszéki Judit közoktatási és civil referens: Javasolja, hogy akkor is kelljen a kétéves 

állandó itt tartózkodást igazolnia, miután a kedvezmény neki is jár, és 100 ezer forint helyett, 

60 ezer forintért kapja meg a háromadagos oltást.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: Megadja a szót dr. Dukai Miklósnak a Jogi és Ügyrendi 

Bizottság elnökének. 

 

dr. Dukai Miklós JÜB elnöke: Kérdezi, ha kifizeti a teljes összeget, akkor nem mindegy, 

hogy mióta lakik itt? 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: Megadja a szót Háromszéki Judit közoktatási és civil 

referensnek. 

 

Háromszéki Judit közoktatási és civil referens: Ezzel azt szeretnék megakadályozni a 

törvény előkészítői, hogy Szentendrére be és kijelentkezők legyenek folyamatosan. Elmondja, 

hogy voltak olyan esetek is, hogy csak azért jelentkeztek be, hogy megkapják a különböző 

támogatásokat.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: Elmondja, hogy itt valószínű félreértésről lehet szó, mert 

ha valaki a teljes összeget kifizeti, akkor bárhol, bármilyen tartózkodás esetén megkaphatja az 

oltást. Háromszéki Judit közoktatási és civil referens pedig a kedvezményes oltásról beszél. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester visszatért az ülésterembe. 

 

Kiss Károly képviselő: Elmondja, hogy miután az SZMSZ szerint ebben a témában már nincs 

hozzászólási joga, ezért ügyrendben kér szavaztatni, hogy két perc hozzászólást kapjon. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja Kiss Károly képviselő kérését. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3172   Száma: 11.09.08/8/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 19:11  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91,67 73,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 1 8,33 6,67 

Szavazott 12 100.00 80,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   20,00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

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

képviselő kérését elfogadta. 

Megadja a szót Kiss Károly képviselőnek. 

 

Kiss Károly képviselő: Visszatér az előző kérdéséhez, és ismételten megkérdezi, hogy ha egy 

leánygyermek itt született, azóta is itt lakik, a szülei elváltak és elköltöztek, de a 

leánygyermek azóta is itt él a nagymamájával, akkor miért nem jogosul a kedvezményes 

oltásra?  

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester:  Megadja a szót Háromszéki Judit közoktatási és civil 

referensnek. 

 

Háromszéki Judit közoktatási és civil referens: Elmondja, hogy a gyámügyi törvény szerint a 

gyermek ott él ahol a törvényes képviselője. Ezért, ha a gyermek Szentendrén él, akkor 

feltételezi, hogy a törvényes képviselője is Szentendrén él. Amennyiben a nagymama a 

törvényes képviselő akkor nyílván Ő jogosult erre a támogatásra. Minek következtében a 

szülei elváltak és elköltöztek, akkor a törvény szerint a gyermek szintén költözött, azzal a 

szülővel, akinek a gyermeket megítélték, tehát nem lehet bejelentve Szentendrére, hiszen 

automatikusan a törvényes képviselővel költözik.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Pázmány Annamária képviselőnek. 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: Nem javasolja, hogy azt is korlátozzák, aki fizet az 

oltásért.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Javasolja kivenni az erre vonatkozó részt.  

Szavazásra bocsátja a rendelet módosítását.   
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Szavazás eredménye 

 

#: 3173   Száma: 11.09.08/8/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 19:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100,00 93,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 14 100.00 93,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   6,67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

     

 

 

 

 

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

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

37/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 

 

a gyermekek HPV elleni védőoltás költségeinek átvállalásáról  

szóló 36/2009. (IX.21.) Önk. sz. rendelet módosításáról  

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 

szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatokról 

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

város célkitűzéseivel összhangban, a kiskorú gyermekek védőoltás költségeinek átvállalásáról 

szóló 36/2009. (IX.21.) Önk. sz. rendeletet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

1.§ 

 

(1) A Rendelet 1. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„A rendelet hatálya Szentendre Városban a védőoltásra való jogosultság évét 

megelőzően két éve folyamatosan állandó lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen 

is a törvényes képviselővel együttesen Szentendrén lakó, az adott évben 13. életévüket 

betöltő leányokra terjed ki. Nem terjed ki arra, aki csak szentendrei tartózkodási 

hellyel rendelkezik.” 

 

(2) A Rendelet 1. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„Szentendre Város Önkormányzata a humán papilloma vírus elleni védőoltást a 

tárgyév április 30-ig beérkező igényeknek és befizetéseknek megfelelően, a beszerzési 

bruttó áron a 13 évnél idősebb nők számára is elérhetővé teszi.” 

 

(3) A Rendelet 3. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: 

 

„A 13 évesnél idősebb korosztály az oltóanyag ellenértékét Szentendre Város 

Önkormányzata részére az Ügyfélszolgálaton kérhető csekken fizeti be.” 

 

(4) A Rendelet 3. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki: 

„A 13 évesnél idősebb korosztály esetében az oltóanyagot az igénylőnek kell az 

előírásoknak megfelelő módon az ÁNTSZ Szentendrei Kistérségi Intézete irodájából 

az orvoshoz eljuttatni. Az oltóanyag nem megfelelő szállításából, tárolásából eredő 

károsodásért az igénylő felelős. Az ily módon károsodott oltóanyagot az 

Önkormányzat nem téríti meg.” 

 

2.§ 

 

(1) A rendelet 2011. szeptember 15. napján lép hatályba.  

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2011. szeptember 9. 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

         polgármester       címzetes főjegyző 
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9. Előterjesztés a Közművelődésről szóló 18/2007. (III.30.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról, valamint a közművelődési megállapodásról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

A terembe megérkezi Kolti Helga a Szentendre Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezető 

igazgatója. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Köszönti a vendéget és ismerteti az előterjesztésben 

szereplőket.  

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a rendelet módosítást, és a határozati 

javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3174   Száma: 11.09.08/9/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 19:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

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

és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő rendeletet és határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2011.(IX. 22.) önkormányzati rendelete 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 

közművelődési feladatairól szóló 18/2007. (III. 30.) Önk. számú rendelete módosításáról 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a 

közművelődés intézmény- és tevékenységrendszerének védelme, a civil szerveződések 

feladatvállalása a közművelődésben, a közművelődés finanszírozási rendszerének 

szabályozása, a közművelődés feltételeinek biztosítása érdekében - a helyi sajátosságok 

figyelembevételével - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 

bekezdésében, valamint és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvényben (a továbbiakban: törvény) kapott 

felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet (továbbiakban R.) alkotja: 

1. §  

 

(1) A R. 1. sz. melléklet I. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

 A Társaság közhasznú főtevékenysége:  

 

  90.04.’08  Művészeti kiegészítő tevékenység 

 

 A Társaság közhasznú tevékenységei,  

 

58.14  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  

59.14 - Filmvetítés 

72.20  Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés  

79.90  Egyéb foglalás  

85.32  Szakmai középfokú oktatás  

85.51  Sport, szabadidős képzés  

85.52  Kulturális képzés  

85.59  M.n.s. egyéb oktatás  

90.01  Előadó-művészet  

90.02  Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység  

90.03  Alkotóművészet 

90.04  Művészeti létesítmények működtetése  

91.01  Könyvtári, levéltári tevékenység  

91.02  Múzeumi tevékenység  

91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése  

93.29  M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység  

 

 A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei: 

 

17.23  Irodai papíráru gyártása  

  18.12  Nyomás (kivéve: napilap) 

  47.41  Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 
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  47.42  Telekommunikációs termék kiskereskedelme 

  47.53  Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme 

  47.59  Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk   

    kiskereskedelme  

  47.61  Könyv-kiskereskedelem 

  47.62  Újság-, papíráru-kiskereskedelem 

  47.64  Sportszer-kiskereskedelem 

  47.65  Játék-kiskereskedelem 

  47.76  Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel   

    kiskereskedelem 

  47.77  Óra-, ékszer-kiskereskedelem 

  47.78  Egyéb, m.n.s. új áru kiskereskedelme 

  56.30  Italszolgáltatás 

  59.20  Hangfelvétel készítése, kiadása 

 

  63.99  M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 

  68.20  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

  73.11  Reklámügynöki tevékenység 

  73.12  Médiareklám 

  74.10  Divat-, formatervezés 

  74.90  M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

  77.40  Immateriális javak kölcsönzése 

  79.11  Utazásközvetítés 

  79.12  Utazásszervezés 

  79.90  Egyéb foglalás 

  82.30  Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

  82.91  Követelésbehajtás 

  82.99  M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

 

(2) A R. 2. sz. mellékletéből a közművelődési megállapodás szövegét hatályon kívül 

helyezi. 

 

2. § 

 

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik 

 

Szentendre, 2011. szeptember 9. 

 

 

 

 dr. Dietz Ferenc      dr. Molnár Ildikó 

    polgármester      címzetes főjegyző 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

373/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. elfogadja a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.-vel kötendő közművelődési 

megállapodás szövegét a határozat mellékletét képező tartalommal; 
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2. felkéri a Polgármestert a megállapodás megkötésére. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Javasolja, következőként tárgyalják, és vegyék előre a 33, és 

34-es napirendi pontot. 

Szavaztat az ügyrendi javaslatról. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3175   Száma: 11.09.08/10/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 19:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot elfogadta. 
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10. Előterjesztés pályázat a P’art mozi tárgyában 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc Polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket.  

Megadja a szót dr. Kirchhof Attila aljegyző úrnak. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: Elmondja, hogy a határozati javaslat 2-es pontja úgy módosul, 

hogy a Pályázathoz szükséges bruttó 4.417.969,- forint önerőt, a Szentendrei Kulturális 

Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi Önkormányzati támogatása 

terhére biztosítja.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3176   Száma: 11.09.08/10/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 19:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

374/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

3. úgy dönt, hogy indulni kíván az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 

támogatására kiírt pályázaton; 

4. a pályázathoz szükséges bruttó 4.417.969,- Ft önerőt a Szentendrei Kulturális 

Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi Önkormányzati 

terhére biztosítja.  

5. felkéri a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

ügyvezetőjét, hogy a pályázati dokumentáció összeállításában működjön közre; 

6. felkéri a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Javasolja, vegyék előre a 32-es napirendi pontot. 

Szavaztat az ügyrendi javaslatról. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3177   Száma: 11.09.08/10/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 19:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 
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Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 

 

 

 

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

elfogadta. 

 

 

 

 

11. Előterjesztés a II. Szobrász Biennálé 2012. évi megrendezéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket. Úgy gondolja e 

biennálé megrendezése egy nagy lehetőség, ami problémát okozhat az a korábbi 5.300.000,- 

Ft-os kártérítési per, de a Jogi és Ügyrendi Bizottság ezt az ügyet mindenképpen 

megvizsgálja.  

Megadja a szót Zakar Ágnesnak az Oktatási Kulturális Bizottság elnökének. 

 

Zakar Ágnes OKB elnöke: A biennálé azért dőlt meg, mert a MűvészetMalomban nem is 

lehetett volna semmit sem rendezni, de a Képző és Iparművészeti Szövetség akivel ezt az 

Önkormányzat végrehajtotta, akár a Duna korzón is nagyon sokféle helyszínt felvetett.  

Elmondja, hogy ez egy remek kezdeményezés és 300 pályázat érkezett. 2009-ben történt ez a 

sajnálatos esemény, amire majd fel kell készülni. Javasolja meghallgatni Kolti Helgát a 

Szentendrei Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Kolti Helgának a Szentendrei Kulturális 

Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének. 

 

Kolti Helga Szentendrei Kulturális Kft. ügyvezetője: Csatlakozik a Szobrász Biennálé 

fontosságához. A kártérítési perről beszámolva elmondja, hogy Képzőművészeti és Jogi 

oldalról is állásfoglalás történt arra vonatkozóan, hogy ez valóban mekkora nagyságrendű kár. 

Elmondja, hogy már nem ott tart a kártérítési igény benyújtásra került. Úgy gondolja, hogy az 

lenne a jó, ha az Önkormányzat megtudna valamilyen formában egyezni a művész úrral. 

Elmondja, hogy utána járt magának a technikának és egy ilyen műgyanta szobornak a 

sérülésével kapcsolatban egyértelmű a képzőművészek állásfoglalása abban, hogy ezt 

következmény nélkül helyre lehet hozni, 100 ezer forint alatti összegből. Nyílván nem ez lesz 

a megfelelő összeg, de valamilyen peren kívüli megegyezéssel, akár egy csökkentett árral 

talán sikerül nyugvópontra juttatni ezt az ügyet.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Egyetért, hogy valóban nem mindegy, hogy milyen összeget 

kell kifizetnie az Önkormányzatnak és ezért is nagyon fontosnak tartja a szakmai támogatást. 

Megadja a szód dr. Dukai Miklósnak a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének. 

 

Dukai Miklós JÜB elnöke: Elmondja, hogy a tegnapi Jogi és Ügyrendi Bizottsági ülésen azt 

a döntést hozták, hogy az októberi bizottsági ülésen vitatják meg, hogy mi vezetett oda, hogy 

ilyen nagy összegű kártérítési per van folyamatban. Ezzel kapcsolatban mindenféle iratot és 

anyagot bekértek. Reméli, hogy az októberi Képviselő-testületi ülésen erről már be tud 

számolni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy az előbb dr. Török Balázs jelezte, hogy már 

kedden tárgyal a Művész úrral. Kérni a tárgyalásra meghívni, Kolti Helgát a Szentendrei 

Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, Zakar Ágnest az Oktatási és Kulturális 

Bizottság elnökét, és dr. Dukai Miklóst a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét. 

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3178   Száma: 11.09.08/11/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 19:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

375/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. támogatja a II. Szobrász Biennálé megrendezését 2012-ben a MűvészetMalomban, 

melynek díszvendége Lengyelország legyen; 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eseményt befogadó és támogató nyilatkozatot 

adjon a Magyar Képző és Iparművészek Szövetsége részére a pályázatokon való 

induláshoz; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a Szentendrei 

Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy 

vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Képző és Iparművészek Szövetsége elnökével a 

tervezett kiállítás pontos tematikájának, időpontjának, és költségvetésének 

meghatározása érdekében; 

4. a II. Szobrász Biennálé szervezői lesznek felelősek a rendezvénnyel kapcsolatos 

minden kártérítési ügyben, ezért kéri, hogy kössenek felelősségbiztosítást a 

rendezvényre, amellyel az esetleges szoborsérülések, vagy egyéb károk esetében is 

elkerülhető a későbbi peres eljárás;  

5. felkéri a II. Szobrász Biennálé szervezőit, hogy nyújtsanak ingyenes szakértői 

segítséget az I. Szobrász Biennálé kapcsán indult kártérítési perben; 

6. felkéri a Jegyzőt, hogy a 2012. évi költségvetés tervezésekor a rendezvényhez az 

Önkormányzat lehetőségeit figyelembe véve pénzügyi támogatást betervezni 

szíveskedjék. 

 

Felelős: 1– 3. pont: Polgármester 

   6. pont: Jegyző 

Határidő: 1-3. pont: azonnal 

 6. pont: a 2012. évi költségvetési rendelet elfogadása 

 

 

 

12. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár további változatlan színvonalon történő 

működésének kérdéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

Megérkezik a terembe Biczák Péter Pest Megyei Könyvtár igazgatója 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Köszönti a vendéget, majd ismerteti az előterjesztésben 

szereplőket. Elmondja, hogy a Pest Megyei Könyvtár anyagi nehézségekkel küszködik és 

folyamatosan az Önkormányzat segítségére szorul. Szentendre Város Önkormányzata 2008-

tól komoly erőfeszítéseket tett a szentendrei székhelyű, Pest Megye fenntartásában működő 

intézmények megmentése, továbbműködése érdekében. 2008 tavaszán többször folytattak 

tárgyalásokat a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola érdekében, ahol osztályokat 

terveztek megszüntetni. Akkor a Szentendrei Kistérségi Ipartestület közreműködésével 

sikerült elérni, hogy az intézményben nem szűnt meg osztály. 2008-ban a Cházár András 

Többcélú Közoktatási Intézmény Szentendrei Tagintézménye (volt Bárczi Gusztáv Általános 

Iskola) megszüntetése ellen tiltakozva folytattak tárgyalásokat a Megyével, így azok 
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eredményeként az iskola a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 

Társulása és Pest Megye Önkormányzata között a finanszírozására kötött együttműködési 

megállapodás értelmében közös finanszírozásban működik, melynek költségeit a kistérség 

települései biztosítják. 2010-ben Szentendre 5.562 E Ft-tal járult hozzá az iskola 

működéséhez. A Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (továbbiakban 

Zeneiskola) további változatlan színvonalon történő működése érdekében először 2009. 

februári ülésén döntött a Képviselő-testület a Zeneiskola támogatásáról, úgy, hogy a város 

iskoláiban ingyenesen biztosította a telephelyek működéséhez szükséges teljes infrastruktúrát. 

2011. júniusában pedig arról döntött a testület, hogy az önkormányzati iskolákban működő 

telephelyek tekintetében a fenntartót terhelő, a bevételeken és normatíván felüli kiegészítés 

50%-át Önkormányzatunk fizeti a 2011/2012. tanév végéig. Ennek az összegnek a 2011. évre 

eső része 2.435.000.- Ft. Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet a Kistérségben a 

DPÖTKT és Pest Megye Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás 

alapján látja el a feladatokat. Ehhez 2010-ben a Kistérség 1.200.000,- Ft-ot utalt át a Megye 

számára, ebben az évben pedig a Kistérség által igényelhető teljes normatívát (ami kb. 5 

millió Ft) igényli a megye a feladatellátás ellenszolgáltatásaként. A Nevelési Tanácsadó 

szűkös szakember ellátottsága miatt, Szentendrén nem képes az igények ellátására, legtöbb 

esetben csak a vizsgálatokat végzik el, és gondozásra, fejlesztésre már nem tudnak 

szakembert biztosítani. Ezért Szentendre Város Önkormányzata, az ellátásra szorulók magas 

száma miatt évek óta 7,5 álláshelyet finanszíroz a logopédiai, fejlesztőpedagógusi és 

iskolapszichológusi feladatok ellátására. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2011. június 9-i ülésén tárgyalta azt az előterjesztést, melyben Pest Megye Önkormányzata a 

könyvtár fenntartói kiegészítés 50%-át, 37 millió Ft –ot kért Szentendre Város 

Önkormányzatától a Pest Megyei Könyvtár (továbbiakban PMK) további változatlan 

színvonalon történő működtetése érdekében. A Képviselő-testület 256/2011. (VI. 9.) Kt. sz. 

határozattal úgy döntött, hogy a város jelenlegi helyzetében ekkora összeggel nem tudja 

támogatni a könyvtár működését, mivel nincs rá fedezete. A Kistérség elnökeként közvetlenül 

a Megyei Közgyűlés augusztusi ülése előtt megkapta az ott tárgyalásra kerülő 

előterjesztéseket, és ebből, valamint Biczák Pétertől a PMK igazgatójától értesült arról, hogy 

a könyvtár működésének jelentős korlátozását, valamint 14 fő elbocsátását tervezik. Ezért 

haladéktalanul levélben fordult dr. Szűcs Lajoshoz a Közgyűlés elnökéhez, melyben kérte, 

hogy vegyék le a napirendről az előterjesztést, és folytassanak tárgyalásokat Szentendre 

Önkormányzatával. Továbbá kérte, hogy hozzanak létre egy szakemberekből és döntésre 

jogosultakból álló ad-hoc bizottságot, amely egy hasonló szentendrei munkacsoporttal 

közösen megvizsgálná a könyvtár és a város által támogatott többi megyei intézményt és az 

általuk ellátott feladatokat. A Pest Megyei Közgyűlés 2011. augusztus 26-án olyan határozatot 

hozott, melyben kifejezte tárgyalási szándékát Önkormányzatunkkal, de egyúttal 9.250.000.- 

Ft működési költség átvállalását kérte szeptember 30-i határidővel. Amennyiben a határidőig 

nem vállalja az Önkormányzat a támogatás kifizetését, úgy a 14 fős létszámleépítést végre 

fogják hajtani, és így a könyvtár csak részleges nyitva tartással fog működni, és korlátozzák a 

szolgáltatások körét is. A 2011. augusztus 25-én megtartott lakossági fórumon civil 

kezdeményezés indult a könyvtár megmentése érdekében: Tóth Zsuzsanna szentendrei 

vállalkozó 5.000,- Ft-os felajánlást tett Szentendrei Könyvtárkultúráért Alapítvány számára. 

Ezt a kezdeményezést felkarolva és ehhez kapcsolódva több kezdeményezést indítottam el a 

könyvtár megmentése érdekében, melyekkel megkerestem a kistérség polgármestereit és az 

Ipartestületet is. Mivel ez az intézkedés érinti azon kistérségi településeket is, ahol a kötelező 

könyvtári feladatellátást a Pest Megyei Könyvtárral kötött mozgókönyvtári ellátás keretében 

biztosítják, így felvette a kapcsolatot ezen települések (Pócsmegyer, Szigetmonostor, 

Tahitótfalu, Kisoroszi, Dunabogdány, Leányfalu, Pilisszentkereszt, Pilisszántó) 

polgármestereivel, kérve őket, hogy Önkormányzatuk haladéktalanul foglaljon állást abban, 

hogy mekkora összeggel tudnak hozzájárulni a Pest Megyei Könyvtár működési költségeihez. 

Meghirdette az „Én könyvem a Mi könyvünk” akciót, melynek keretében bárkinek lehetősége 

van arra, aki a Könyvtár változatlan színvonalon történő további fennmaradását 
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támogatandónak ítéli, hogy a könyvtár honlapján hamarosan megtalálható listából, az ott 

leírtak alapján egy vagy több könyvet megvásároljon és azt a könyvtárnak adományozza, 

ezzel bővítve a könyvtári gyűjteményt. A „Fogadj örökbe egy könyvet” programmal pedig 

arra szeretne lehetőséget adni a könyvbarát szentendrei és kistérségi lakosoknak, hogy egy 

könyv legalább 1000 Ft ellenében történő örökbefogadásával járuljanak hozzá a Szentendrén 

és a vonzáskörzetében élő emberek olvasási és információs igényeinek mind teljesebb körű 

kielégítéséhez és a könyvkultúra magas szintű fejlesztéséhez. 

Felhívást tett közzé, melyben a kistérség és Szentendre lakosait arra ösztönzi, hogy még  

többen iratkozzanak be a könyvtárba. Felkérte a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit 

Kft. ügyvezetőjét Kolti Helgát, hogy még szeptember folyamán a kistérség művészeinek 

közreműködésével szervezzenek jótékonysági estet a PMK megmentése érdekében. A Pest 

Megyei Könyvtár Biczák Péter vezetésével magas közművelődési és kulturális színvonalon, 

információ- és dokumentum-ellátást nyújt a város és a kistérségi települések számára. 

További változatlan színvonalon történő működése, a könyvtári feladatok ellátásának 

biztosítása olyan cél, amely reményeink szerint mozgósíthatja a város, és a Kistérség 

lakosságát, és önkormányzatait. A Pest Megyei Közgyűlés elnökével, Dr. Szűcs Lajossal 

folytatandó minél eredményesebb tárgyalások érdekében javasolom egy munkacsoport 

létrehozását, hogy pontos képet kaphassunk a megyei intézmények helyzetéről, az ott folyó 

munkáról és a jövőbeni lehetőségekről. Bízva a civil összefogás erejében, és a Kistérség 

érintett települései segítségnyújtásában, reméljük sikerül biztosítani a PMK további 

működését. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégiával 

összhangban az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatot fogadja el! 

Megadja a szót Biczák Péternek a Pest Megyei Könyvtár igazgatójának. 

 

Biczák Péter PMK igazgatója: Elmondja, hogy Polgármester úr korrekten és részletesen 

összefoglalta a Pest Megyei Könyvtárral kapcsolatban történteket. Véleménye szerint itt egy 

olyan intézményről van szó, ami a nevében Pest Megyei Könyvtár, de megyei feladatokon túl 

ellátja a kistérségeket, és nem csak a Szentendrei kistérséget, hanem a Pilisvörösvár 

kistérségnek is számos települését a mozgókönyvtári ellátással. Jelentős része a munkának a 

városi Könyvtár, ahol Szentendre lakosságát látjuk el. Hétezer regisztrált használónk van, 

akinek a zöme városlakó. Majdnem 120 ezren látogatták meg a könyvtárat az elmúlt 

esztendőben, és 160 ezer kötet könyvet kölcsönöztek. Elmondja még, a kulturális épületet is 

ők üzemeltetik, ahol színházterem, és kiscsoportos termek vannak. Ezeket évente 100 ezer 

ember látogatja. Úgy gondolja, hogy ez az intézmény a városnak egy igen fontos jelentős 

kulturális létesítménye. Elmondja, hogy 14 főt kellene elküldeni a 34 főből, ami megközelíti 

az 50%-át az elküldendő személyeknek, miközben egy 3000 m²-es épületet kell működtetni. 

Ezenkívül egy könyvtárat is kell működtetni, ami szombatonként is nyitva van, reggel 9 – 19 

óráig, az épületet pedig nem egy esetben este 10 óráig is, illetve ez vasárnap is nyitva van. Ez 

egy olyan komoly üzemeltetési mennyiség, amit kevesebb emberrel nem lehet kiszolgálni. Az 

Intézmény fel van rá készülve, hogy meg kell húznia magát, gazdasági nehézségek vannak, 

ezért bizonyos létszámleépítésre nyitottak, de ha a 14 főt leépítik, akkor az azt jelenti, hogy az 

üzemeltetést nagyon komolyan vissza kell fogni. El kell gondolkodni azon, hogy milyen 

szolgáltatások legyenek megszüntetve, ami az eddigi minőségi munka rovására menne.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy számára új információnak számít, hogy 

Pilisvörösvár kistérségét is a könyvtár látja el. Kérdezi, hogy segítség ügyben volt-e 

megkeresés a Pilisvörösvári Kistérségi elnökkel? 

 

Biczák Péter PMK igazgatója: Nem történ ilyen megkeresés.  

 

Megérkezik a terembe Tóth Zsuzsanna az aláírásgyűjtés kezdeményezője. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Köszönti Tóth Zsuzsannát, majd megadja neki a szót.  

 

Tóth Zsuzsanna: Elmondja, hogy ebben a városban született, azóta is itt él, és 

gyermekkorától látogatója a Pest Megyei Könyvtárnak, megemlíti, hogy gyermekei és unokái 

is oda járnak. Amikor tudomást szerzett arról, hogy milyen problémákkal küzd a könyvtár, 

összegyűjtötte azokat az ismerőseit, akik aláírták ezt a levelet, amit a Polgármester úrnak írt. 

Nagyon sokan megdöbbenve hallották, hogy ilyen probléma van Szentendrén. Az aláírók 

részéről felmerült, hogy szívesen fizetnének a kivett könyvek után, és voltak pénzbeli 

felajánlások is, voltak, akik csekket is kértek pénzbeli felajánlásaikhoz. Méltatja a könyvek 

szellemi értékét beszédkézség, szókincs használat szempontjából, szemben az internettel.  

Úgy gondolja, hogy a környékbeli falvakból is szívesen hozzájárulnának a működéséhez. 

Megemlíti még a színházbérlet előnyeit, és, hogy ezzel is támogatnák a könyvtár működését. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Köszöni Tóth Zsuzsanna munkáját a Pest Megyei 

Könyvtárral kapcsolatban kifejtett tevékenységéért, amit példaértékűnek talál. Kérdezi a 

könyvtár igazgatóját, hogy látszik-e a már az alapítvány számláján pénzbeli felajánlás.   

Megadja a szót Biczák Péternek a Pest Megyei Könyvtár igazgatójának. 

 

Biczák Péter PMK igazgatója: Erre még nem tud választ adni.  

 

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

Bizottság elnökének. 

 

Zakar Ágnes OKB elnöke: Méltatja a Pest Megyei Könyvtár eszmei értékeit a gyermekek 

olvasás tanulás segítségnyújtásában. Szeretné felhívni a figyelmet, hogy amennyiben a 

városnak nem lesz színpadja, nagyon sok eseménytől esnének el az iskolák, az itt lakók, a 

Szentendre Néptánc Együttes nem tudná a próbáit hol tartani. Javasolja, a határozatban 5. 

pontként megfogalmazni, hogy „….vállalja a közös működtetést és pénzügyi teljesítés 2011. 

december 31-ig.” Elmondja, hogy ezzel nyernének egy hónapot, vállalják a közös 

működtetést, és a pénzügyi teljesítés 2011. december 31. legyen. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Erről szavaztat. Véleménye szerint nem biztos, hogy előnyös 

az, hogy bevállal 9.500.000,- forintot az Önkormányzat év végéig, arról nem beszélve, hogy a 

költségvetésben nincs rá keret. Amennyiben ez kinyilvánításra kerülne, akkor nem lenne 

annak értelme, hogy a kistérség települései ügy mellé álljanak.  

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

 

Zakar Ágnes OKB elnöke: Módosítja az előbbi javaslatát. ….a Szentendrei Önkormányzat a 

Kistérségek és a Civilek bevonásával közösen vállalja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a képviselő-testület csak a saját nevében tud 

hozni határozatot, a kistérségek és a civilek nevében nem. 

Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Javasolja, hogy ebbe a munkacsoportba Fekete János képviselőt 

szíveskedjenek bevenni. Véleménye szerint fontos lenne magának az épületnek a 

tulajdonjogát is Önkormányzati tulajdonba tudni.  

 

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

Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnökének.  

 

Kun Csaba VKIB elnöke: Hivatkozik a Polgármester úr által említett kistérségi határozatra, 

hogy „minden Önkormányzat vizsgálja meg azt, hogy milyen támogatást tud nyújtani”. 
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Véleménye szerint, ha Szentendre Önkormányzata nem jár jó példával elől, mely szerint 

lakosság arányosan vállalja a 9 millió forint Önkormányzatra eső rész kifizetését, akkor 

hogyan várhatná el az Önkormányzat a kistérségi Önkormányzatoktól. Javasolja, hogy 

Szentendre Város Önkormányzata vállalja a létszámarányosan ráeső részt a 9 millió forintból, 

abban az esetben, ha a települések 50% ehhez hozzájárul.  

 

Dietz Ferenc polgármester: Az 50%-os hozzájárulást nem tartja jónak, mert a hiányzó részt 

akkor a Szentendrei Önkormányzatnak kellene kipótolnia. Úgy látja jónak, hogy ha a 

kistérség többi része a fennmaradó összeget biztosítja. Nem szeretné, ha csak Szentendre 

Önkormányzata állna helyt, számítunk a civilekre, a többi település pedig csak mosolyog, 

mint a szakorvosi rendelő esetében.  

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

 

dr. Dukai Miklós JÜB elnöke: Ügyrendi javaslata, szeretne két perc szünetet kérni, és 

javasolja lezárni ezt a vitát.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja dr. Dukai Miklós JÜB elnök javaslatát. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3179   Száma: 11.09.08/12/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 19:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100,00 93,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 14 100.00 93,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   6,67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 
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Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

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

elfogadta.  

Megadja a szót dr. Török Balázs alpolgármester úrnak. 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: Javasolja, hogy miután a Megye is elfogadta és az 

előterjesztésben is az szerepel, hogy egy tárgyaló delegációt állítson fel az Önkormányzat,  

akkor ez előbb ennek lehetőséget kellene adni. Továbbá javasolja, hogy addig, amíg ez a 

bizottság nem tesz le javaslatot mindkét testület számára, véleménye szerint addig nem lehet 

érdemben dönteni.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Hozzáfűzi, hogy az előterjesztésbe az a javaslat született, 

hogy a munkacsoport ne csak a PMK-t vizsgálja meg, hanem minden megyének nyújtott 

támogatást.  

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

 

Zakar Ágnes OKB elnök: Visszavonja a saját módosító javaslatát, és Kun Csaba VKIB elnök 

által tett javaslathoz csatlakozik.  

 

 

SZÜNET 19.56 ÓRÁTÓL 20.10 ÓRÁIG. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Felkéri dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőt, fogalmazza meg 

az 5-ös pontként tett javaslatot.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: …. A Képviselő-testület kinyilvánítja szándékát, hogy 

Pest Megyei Könyvtár ellátási területének, különös tekintettel a Pilisvörösvári és a 

Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása lakosságarányos 

finanszírozásában részt vállal. A rájutó részt abban az esetben biztosítja az érintett települések 

általi teljesítése realizálódott, a támogatás elszámolás mellett kizárólag a Pest Megyei 

Könyvtár Szentendre Pátriárka u. 7. sz. alatti épület működtetésére fordítható.     

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Befogadta.  

 

Mikrofonon kívül beszélgetés folyik. 
 

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

 

Fekete János képviselő: Javasolja, hogy Szentendre Város vállalja a lakosság arányos saját 

részét, mellyel példát mutat az Önkormányzat a többi Önkormányzatnak. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Tolonics Gyulának a Költségvetési és 

Vagyongazdálkodási Bizottság elnökének. 

 

Tolonics Gyula KVB elnöke: Véleménye szerint ezt mindenképpen tárgyalásokhoz és 

szerződéshez kell kötni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavaztat Fekete János képviselő javaslatáról 
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Szavazás eredménye 

 

#: 3180   Száma: 11.09.08/12/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 20:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 28,57 26,67 

Nem 4 28,57 26,67 

Tartózkodik 6 42,86 39,99 

Szavazott 14 100.00 93,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   6,67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Nem - 

Kiss Károly Nem - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Nem - 

Tolonics Gyula KVB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Kun Csaba VKIB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

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

képviselő javaslatát elutasította.  

Szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 3181   Száma: 11.09.08/12/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 20:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100,00 93,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 14 100.00 93,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   6,67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

     

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

376/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. felkéri a Polgármestert, hogy szeptember 20-ig folytasson tárgyalásokat Kistérségi 

települések polgármestereivel, különösen amelyeken mozgókönyvtári ellátás működik, 

annak érdekében, hogy nyújtsanak anyagi támogatást a Pest Megyei Könyvtár további 

változatlan színvonalon történő működéséhez; 

2. munkacsoportot hoz létre – melynek tagjai dr. Dietz Ferenc polgármester, dr. Molnár 

Ildikó címzetes főjegyző, Magyar Judit, Tolonics Gyula, Zakar Ágnes és Fekete János 

képviselők, Dala-Nagy Katalin közművelődési referens, valamint Budakalász és 

Pilisszentlászló polgármesterei – melynek feladata, hogy áttekintse a Szentendre Város 

Önkormányzata által támogatott megyei fenntartású, Szentendrén működő intézmények 

feladatait, működésüket, és a jövőbeli lehetőségeket, elősegítve ezzel a Pest Megyével 

folytatott tárgyalások sikerét;  

3. felkéri a Polgármestert, folytasson tárgyalásokat a Pest Megyei Közgyűlés elnökével a 

könyvtár és a város által támogatott többi megyei intézmény jövőjével kapcsolatban; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy folyamatosan tájékozódjon a civil összefogás és a kistérségi 

települések által nyújtott anyagi támogatások összegéről, és a felajánlások ismeretében 
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tegyen javaslatot a jelen gazdasági helyzet ismeretében Szentendre Város Önkormányzata 

által nyújtandó támogatás lehetőségére.  

5. kinyilvánítja szándékát, hogy a Pest Megyei Könyvtár ellátási területének – különös 

tekintettel a Pilisvörösvári-, valamint a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú 

Kistérségi Társulására – lakosságarányos finanszírozásában részt vállal. A rá jutó részt 

abban az esetben biztosítja, ha az érintett települések általi teljesítés realizálódott. A 

támogatás – elszámolás mellett – kizárólag a Pest Megyei Könyvtár (2000. Szentendre, 

Pátriárka u. 7.) működtetésére fordítható.  

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2011. szeptember 30.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzik számára, hogy a 31-es sorszámú – japánkert 

létesítésének támogatásáról szóló – előterjesztéshez megérkezett Dani Zoltán úr, ezért kéri 

szavazzanak arról, hogy ennek a napirendi pontnak a megtárgyalásával folytatják az ülést.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3182   Száma: 11.09.08/13/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 20:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 
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13. Előterjesztés Japánkert létesítésének támogatásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Dani Zoltán kerttervező. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy Dani Zoltán úr - aki a 

japánkertek építésében nagyon komoly szakmai hírnévre tett szert – megkereste azzal, hogy 

egy ilyen kert létesítéséhez keressenek a városban egy helyszínt. Ehhez a Japán Követség is 

csatlakozott, valamint a Szentendrén működő Magyar-Japán baráti társaság is. A park 

megvalósítására a Czóbel park és a Régi Szentendrei Művésztelep között húzódó ingatlant 

jelölték ki, amely megnyerte a Japán Követség és a Művésztelepet működtető MAK tetszését 

is. Az itt fellelt forrást a park működtetésénél hasznosítani tudnák, hiszen a japánkert éltető 

eleme a víz. A megállapodás szerint az Önkormányzat ezt a területet átadná, és itt egy olyan 

teaházat üzemeltetnének, amely éjszaka is nyitva tart. Mindennek fejében a kert teljes 

fenntartását vállalják – amely tetemes összegbe kerül és fokozott figyelmet igényel. 

Turisztikai szempontból is egy új színfoltja lenne a városnak, ezért a TDM és a Kulturális 

Központ is támogatta az elképzelést. Megadja a szót Dani Zoltán úrnak. 

 

Dani Zoltán tervező: kiegészítésként elmondja, hogy a Japán Követségen és a Magyar-Japán 

Baráti Társaság és Tokióból a Japán-Magyar baráti társaság is támogatná a kezdeményezést 

egy épülettel. A másfél hónapos tanulmányútjára azzal szeretne kiutazni, hogy az 

Önkormányzattól megkapja az engedélyt a kert megvalósítására. Amennyiben a dolog 

elindulhat, akkor rövid időn belül elkészítenék a konkrét üzemeltetési elképzelést. Elmondja 

azt is, hogy az országban más helyen is folyik ilyen kezdeményezés, és ennek tapasztalata 

alapján pályázati pénzt is lehet lekérni az Uniótól. Nagyon sok magántámogatásra is kaptak 

ígéretet úgy anyagi, mint munkára vonatkozóan, valamint Japánból is kaptak anyagra, 

munkára és szaktudásra vonatkozó segítséget. Miután a terület ártéren helyezkedik el, még 

hátra van, hogy erre a problémára milyen megoldást tudnak találni. Bízik benne, hogy a 

közeljövőben folytatni tudják a konkrét tárgyalásokat.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, mit jelent a közeljövőben?  

 

Dani Zoltán: a decemberi ülésre tudja biztosítani az előterjesztés elkészítéséhez szükséges 

információkat.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a határozati javaslatban a határidő módosítását.  

 

Pintér Ádám képviselő: mint a terület képviselője megköszöni a megkeresést. Örömét fejezi 

ki annak, hogy a területen fejlődés érhető el. A gondolat az Ifjúsági Koncepciót is érinti, mert 

pontosan ezt a területet jelölték ki a nemzetközi kapcsolatok ápolására.  

 

Dani Zoltán: terveik között a jelenlegi Művészeti Alapítvány területén egy magyar kert 

létrehozása is szerepel, ezzel is szeretnének szervesen bekapcsolódni a belváros életébe.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy a tárgyalások során a DMRV 

Zrt. és a környezetvédelmi hatóságok sem emeltek kifogást a létesítmény megvalósítása ellen.  
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Fekete János képviselő: kiváló elképzelésnek tartja a japánkert megvalósítását, de a helyszínt 

nem tartja alkalmasnak erre. Elmondja, hogy a terület Korniss Dezső sétány oldalán lévő 

része az árvizek alkalmával derékig-mellig elborított terület. A kiserdő is azért van ott, mert 

más növény nem él meg a területen és felhívja a figyelmet, hogy bár a terület nem tartozik a 

védettek közé, de nagyon sok védett állatfaj telepedett meg. Annak ellenére támogatja a 

japánkert megvalósítását – bár más helyszínen – hogy Főkertész Asszony városidegennek 

minősítette azt. Azt is jelzi, hogy az Ady E.u. 1. szám alatti 14 lakásos társasház lakói 

megkeresték azzal, hogy mindenképpen meg fogják akadályozni a japánkert megépítését.  

 

Magyar Judit képviselő: idézetet olvas fel az előterjesztésből. Pontosítást kér azzal 

kapcsolatban, hogy a kert fenntarthatóságával kapcsolatos források biztosítása érdekében, 

csak az léphet be a kertbe, aki belépőt fizet?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy ingyen lehet a területre bemenni. Az 

idézetben szereplő megfogalmazás arra vonatkozik, hogy az Önkormányzat ingyenesen adja 

át a területet, majd megépítik a japánkertet, a teaházat és ebből a befolyó összeget 

visszaforgatják, mivel ennek a létesítménynek a karbantartása is rendkívül magas összeget 

igényel.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: ha jól érti, töltsék fel a területet és építsenek oda is 

lakóparkot, ami néhány éve jellemző volt a városra. Javasolja, hogy a testület támogassa a 

japánkert létesítését.  

 

Kiss Károly képviselő: nem ért egyet azzal a véleménnyel, hogy a terület nem alkalmas a kert 

megvalósítására. Felhívja a figyelmet, hogy ezt a területet már eddig is több városi 

rendezvényre használták, így össze lehet kapcsolni a funkciókat. Azt is elmondja, hogy a 

három évvel ezelőtti árvíz során volt víz a területen, előtte tíz évig nyoma nem volt.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: felhívja a figyelmet, hogy egy ilyen kert gondozása hatalmas költséget 

jelent – ezt Japánban tapasztalta. Ha ez a kert olyan lesz, mint Japánban, akkor a város többi 

részével hatalmas kontrasztban lesz. Ez nem baj, de ehhez kell majd igazítani a többi 

környezetet is. Véleménye szerint a kert fenntartásához előbb-utóbb az Önkormányzatnak is 

hozzá kell majd járulnia, ezért lényegesnek tartja, hogy készüljön a fenntartásról egy 

hozzávetőleges kimutatás. Erre azért is szükség lenne, mert ezzel ki lehet kalkulálni, hogy a 

teaház bevételéből fedezni lehet-e a költségeket.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a felszólalásokból az derül ki számára, hogy Fekete János és 

Fülöp Zsolt képviselő urak semmiképpen nem ezen a helyszínen szeretnék a japánkert 

megvalósítását, esetleg eltolnák időben is jóval későbbre. Véleménye szerint a kert 

megvalósítása hatalmas nyereség lesz a város számára. A tervekhez az ajánlattevők 

készítenek üzleti tervet és koncepciót. A tárgyalások során felvetette, hogy nem lehetne a kert 

megvalósítását a mostani japán tragédiával összefüggésbe hozni, de úgy döntöttek, hogy nem 

szerencsés negatív dologhoz kötni. Megjegyzi még, hogy a kialakítás és színvonal 

tekintetében számára megfelelő referencia Dani Zoltán úr kertje, amelyet volt szerencséje 

megtekinteni. Az itt tett látogatásáról ad rövid tájékoztatást.  

 

Fekete János képviselő: kéri megerősíteni, hogy a kert fenntartása az Önkormányzat számára 

nem jelent áldozatot. Kifogásolja, hogy az előkészületek során a civil lakosságot nem vonták 

be. Visszautasítja Alpolgármester úr csúsztatását, ő abban az időszakban nem volt képviselő.  

 

Tolonics Gyula képviselő: javasolja a vita lezárását. 

 

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

 

#: 3183   Száma: 11.09.08/13/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 20:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100,00 93,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 14 100.00 93,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   6,67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

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

Megadja a szót a már jelentkezett képviselőknek.  

 

Kiss Károly képviselő: előző hozzászólásából kihagyta, hogy a helyszín azért is nagyon jó, 

mert egy teleknyi hely választja el a buszparkolótól, ahova a turisták megérkeznek a városba.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: Polgármester urat és Alpolgármester urat is arra kéri, hogy ha úgy 

tűnik, hogy valamiben más véleményt fogalmaznak meg, akkor ebben a jobbító szándékot 

vegyék először észre. Azért mondták el az aggályokat, mert azok valósak, és ha szembe 

jönnek a szomszéd társasház lakói, akkor ne lepődjenek meg. A lakók megnyugtatása 

érdekében javasolja, hogy beszélni kellene velük, tájékoztatni kellene őket. Tisztában vannak 

azzal is, hogy ez egy olyan kuriózum lenne, amely újra „feldobná” a város nevét, ezért 

nagyon örült annak, hogy ez a lehetőség felmerült és van reális esély ennek a megvalósítására. 
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Észrevételeiket azért tették meg, hogy az esetleges akadályokra fel lehessen készülni, tehát a 

jószándékot kéri kivenni hozzászólásaikból.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a jószándékot látja, ha figyelték, szavaiból is ez derül ki. 

Elmondja, hogy a határozati javaslat 1. pontja arról szól, hogy a város elviekben támogatja a 

beruházást, majd elindulhat a szervezés. Dani Zoltán úr decemberi megkereséséig rájuk is sok 

feladat vár, például a szomszédok tájékoztatása és a MAK-kal történő egyeztetés. 

 

Dani Zoltán: nagyon lényeges szempont, hogy a döntés egyértelmű legyen a város részéről, 

mert ennek alapján tud támogatókat keresni. A fenntarthatósággal összefüggő kérdésre 

válaszolva elmondja, hogy 12 éve foglalkozik ilyen tevékenységgel, sok időt töltött Japánban, 

ahol tanulmányozta a kertek stílusának sokrétűségét, használhatóságát. Természetesen a 

városban az igényeknek megfelelő stílust fogják alkalmazni és bírja a nagy befogadású 

vendéglátási kapacitást. Várja a döntést, hogy elfogadják-e ezt a helyszínt, vagy milyen más 

helyszínek jöhetnek szóba.  

 

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

határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3184   Száma: 11.09.08/13/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 20:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92,31 80,00 

Nem 1 7,69 6,67 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 
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Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

377/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. elviekben támogatja Szentendre területén a Czóbel park közelében japánkert 

létrehozását az önkormányzat tulajdonában lévő Szentendre 1936, 1937, 1938 hsrz-ú 

ingatlanok területét is érintően, kifejezi elvi szándékát a terület e célra történő 

üzemeltetésbe adásáról; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület decemberi ülésére egységes kertterv 

és a beruházás részletes tartalmi elemei ismeretében készítsen előterjesztést az 1. pont 

szerinti ingatlanok üzemeltetésre történő átadásáról a szükséges feltételek, határidők 

meghatározásával. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  1. azonnal 

2. Képviselő-testület 2011. decemberi ülése 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni Dani Zoltán úr megjelenését és várja a testület 

decemberi ülésére. 

 

 

 

14. Előterjesztés a V-8 Uszoda és Szabadidőközponttal kapcsolatos szolgáltatási 

koncessziós eljárással kapcsolatban 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy az ajánlattevőkkel történt tárgyalásról készült 

jegyzőkönyv most kerül kiosztásra. A koncessziós eljárás lezárásához mindenképpen 

szükséges egy rendkívüli testületi ülés összehívása. Alpolgármester úr jelezte, hogy még 

pontosítást igényel a környék zajtűrésével kapcsolatban, másrészt pedig a kiűrítéssel 

kapcsolatos közjegyzői nyilatkozat.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: bizottsági ülésen Ügyvezető úr elmondta, hogy ha az Önkormányzat 

átadja az uszoda működtetését, akkor 100 millió forintot lehet spórolni, ami szerinte irreális, 

hiszen ő ismeri a ház működését, üzemeltetési költségeit. Hiába kedvező az ajánlat, javasolja, 

fontolják meg, hogy folytatják-e ezt a koncessziós eljárást. Elindult az a folyamat, hogy 

energia-hatékony felhasználással lehetne csökkenteni például a költségeket, az Önkormányzat 

tudna pályázni ezekre. Véleménye szerint az lenne a legjobb megoldás, ha önkormányzati 

üzemeltetésben marad az uszoda, amelyet az ÉMI szakvélemény is alátámaszt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért Képviselő úrral, hogy az energia hatékonyságát is 

vizsgálni kell, de azt is tudni kell, hogy Ügyvezető úr korábban a testület előtt azt ígérte, hogy 

nullára fogja a működési hiányt redukálni, de ennek ellenére is fennáll a több millió forintos 
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hiány. Véleménye szerint meg kell próbálni ezt a lehetőséget, mert ha nem tesznek semmit, 

akkor biztos, hogy fennmarad a működési hiány.  

 

Tolonics Gyula képviselő: kiegészítésül elmondja, hogy tulajdont nem adnak át, tehát 

pályázni továbbra is lehetősége lesz az Önkormányzatnak.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: pontosításként elmondja, hogy kiosztásra került az utolsó 

tárgyalás jegyzőkönyve, amely tartalmazza a szerződést is. Ebbe javasol egy 5.17 pontot: „A 

haszonbérlő csak a környéken élők szükségtelen zavarása nélkül üzemeltetheti a 

létesítményt.” A 10.5 pont kiegészül: „A haszonbérlő vállalja, hogy jelen szerződésben 

foglaltakról egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz közjegyzői okiratban foglaltan, 

melynek egy hiteles kiadmányát a szerződés aláírását követő 8 munkanapon belül átad 

haszonbérbeadó részére.” – mondattal.  

 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3185   Száma: 11.09.08/14/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 20:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 83,34 66,66 

Nem 1 8,33 6,67 

Tartózkodik 1 8,33 6,67 

Szavazott 12 100.00 80,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   20,00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Fekete János Távol - 

dr. Filó András Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

378/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a V-8 Uszoda és 

Szabadidőközpont üzemeltetése szolgáltatási koncessziós eljárásban a (a határozat melléklete) 

foglalt szerződéstervezetet az alábbi módosításokkal elfogadja: 

 

1. új 5.17-es pont A haszonbérlők csak a környéken élők szükségtelen zavarása nélkül 

üzemeltetheti a létesítményt.  

2. 10.5 pont. kiegészítve: A haszonbérlő vállalja, hogy jelen szerződésben foglaltakról 

egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz közjegyzői okiratban foglaltan, 

melynek egy hiteles kiadmányát a szerződés aláírását követő 8 munkanapon belül átad 

haszonbérbeadó részére. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy az ajánlattevőkkel folytatott tárgyaláson a fenti testületi 

véleményt képviselje.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2011. szeptember 11. 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

           

15. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat többségi tulajdonrészével 

rendelkező gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatainak elfogadásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a bizottsági módosító javaslatokat befogadja. Egyéb kérdés, 

észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3186   Száma: 11.09.08/15/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 20:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92,31 80,00 

Nem 1 7,69 6,67 
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Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

dr. Filó András Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

379/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. a 110/2004. (V. 26.) Kt. sz. határozatot hatályon kívül helyezi. 

2. elfogadja a Városi Szolgáltató Zrt. Javadalmazási Szabályzatát, mely a határozat 1. sz. 

mellékletét képezi. 

3. Felkéri a vezérigazgatót, hogy a javadalmazási szabályzat cégbíróságnál történő 

letétbe helyezéséről annak elfogadását követően gondoskodjon. 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

380/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. elfogadja a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok 

Javadalmazási Szabályzatát, mely a határozat 1. sz. mellékletét képezi. 

2. Felkéri az ügyvezetőket, hogy a javadalmazási szabályzat cégbíróságnál történő 

letétbe helyezéséről annak elfogadását követően gondoskodjon. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

381/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. elfogadja a többségi önkormányzati tulajdonrésszel rendelkező gazdasági társaságok 

Javadalmazási Szabályzatát, mely a határozat 1. sz. mellékletét képezi. 

2. Felkéri az ügyvezetőket, hogy a javadalmazási szabályzat cégbíróságnál történő 

letétbe helyezéséről annak elfogadását követően gondoskodjon. 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

A határozatok mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

 

 

16.  Előterjesztés: Harmadik Ütem Területfejlesztési Egyesület által önkormányzati 

alszámlán gyűjtött összeg visszafizetéséről   

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: már bizottsági ülésen is elmondta, hogy csak akkor tudják támogatni a 

határozati javaslatot, ha az ominózus hatástanulmány elkészül. Módosító indítványa, hogy 

addig ne fizessék vissza az Egyesületnek a befizetett díjakat.  

 

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

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: „Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy Harmadik Ütem Területfejlesztési Egyesület által, az Önkormányzati alszámlán 

gyűjtött összeget csak a hatástanulmány elkészítését követően fizeti vissza az arra jogosultak 

részére.” 

 

Fülöp Zsolt képviselő: ne akkor fizessék vissza a jogosultak részére az összeget, ha a 

hatástanulmány elkészült, hanem a hatástanulmány megállapításait követő értékelés után 

döntsenek az összeg sorsáról.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: „… a hatástanulmány elkészültét követően dönt a befizetett 

összeg visszafizetéséről.” 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3187   Száma: 11.09.08/16/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 20:51  

Típusa: Nyílt 
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Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 14,29 13,33 

Nem 2 14,29 13,33 

Tartózkodik 10 71,42 66,67 

Szavazott 14 100.00 93,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   6,67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba VKIB elnök Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Tolonics Gyula KVB elnök Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

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

kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3188   Száma: 11.09.08/16/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 20:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 71,42 66,67 

Nem 2 14,29 13,33 

Tartózkodik 2 14,29 13,33 

Szavazott 14 100.00 93,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   6,67 
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Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

dr. Filó András Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

382/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - tekintettel a 35/2011 

(I.20) Kt. sz. határozatra - a Harmadik Ütem Területfejlesztési Egyesület Közgyűlése által 

meghatározott módon a településrendezési terv készítésére gyűjtött és az önkormányzati 

alszámlán kezelt 5.212.843 Ft-ot visszafizeti. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2011. október 31. 

 

 

 

17.        Előterjesztés településrendezési szerződésről  

   Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a TESCO áruház vonatkozásában készült az 

előterjesztés. Ideköltözésével kapcsolatban próbálnak támogatást kérni, 50 millió forintot, 

amely két részletben kerülne kifizetésre. Megadja a szót Aljegyző úrnak, aki diktálja be a 

szerződés pontosítását. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: a 2.3. pontba javasol még egy mondatot belefoglalni: „Jelen 

pontban meghatározott (az eljárás során felmerült) díjakat Kötelezett fizeti.” 

 

dr. Filó András képviselő: észrevételezi, hogy településrendezési szerződésről szól az 

előterjesztés, de a mellékletre megállapodás van írva. Elmondja, hogy a településrendezési 
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szerződést csak a településrendezéssel kapcsolatos ügyekre lehet kötni. Ez a szerződés nem 

arról szól, annak nincs köze a területfejlesztéshez, ez egy más jellegű megállapodás.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy a szerződésnek 

nem a címe, hanem a tartalma számít. Megadja a szót Aljegyző úrnak.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: a szerződés II.2.2. pontja szerint: „az Önkormányzat 

kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti 2.1. pont szerinti Támogatási Összeget a 

jogszabályokon alapuló településrendezési feladatai ellátására fordítja.” 

 

Fülöp Zsolt képviselő: miután 413 parkoló épül, véleménye szerint karácsonykor és 

húsvétkor igen nagy forgalom lesz. Kérdése, hogy ezzel összefüggő közlekedési problémákra 

felkészült-e az Önkormányzat? Meglátása szerint közlekedési és környezetvédelmi 

hatástanulmány készítésére is szükség lett volna, mielőtt hozzájárulnak a beruházás 

elkezdéséhez.  

 

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

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: a Szabályozási Terv felülvizsgálatánál külön 

környezetvédelmi tanulmány elkészítését a szakhatóságok nem írták elő. Az épület létesítése 

kapcsán már volt megkeresés környezetvédelmi hatástanulmány készítésére, amely már – 

tudomása szerint előtanulmány formájában el is készült. Tájékoztatásul elmondja, hogy egy 

kisebb üzletről van szó, a 413 parkolók azért készül, mert ők is számítanak a lökésszerű 

forgalomra. A határos két út a Magyar Közútkezelő Zrt. kezelésében van, ők a közlekedési 

tanulmányokat áttekintették, és ők írták elő a közlekedési csomópontokat.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdezi, hogy a tanulmány csak a TESCO-ra vonatkozott, vagy a 

mellette épülő Aldira is, illetve figyelembe vették-e a környező szabályozási lehetőséget a 

környező ipari létesítmények elhelyezésére is?  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: a 11-es főútra plusz egy balra kanyarodó sávot írt elő 

a Magyar Kozútkezelő Zrt., aki a vizsgálat során a TESCO, Aldi és a Mokka Negra körüli 

fejlesztéseket együttesen nézte. A Ford és az Interspar közötti területet nem vizsgálták, de 

amikor ennek a területnek a fejlesztése is szóba került, annak a forgalmát a Dobogókői útra 

kívánta terelni.  

 

dr. Filó András képviselő: Aljegyző úr II.2.2. pontra tett javasolt módosító javaslata számára 

megfoghatatlan, mert az köszönő viszonyban sincs a 30/a. § (4) bekezdésével. Idézi a (4) 

bekezdést: „…a településrendezési szerződésben kikötött, illetve vállalt kötelezettségek és a 

megvalósuló településrendezési cél között közvetlen összefüggésnek kell lenni.”. tehát az 50 

millió forintnak ezzel a településrendezéssel kell összefüggésben lenni. Nem támogatja az 

előterjesztést.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: pillanatnyilag nem tudja pontosabban megfogalmazni. A 

szerződésben látszik, hogy a 2.3. pontban, illetőleg magában a II. pontban is, hogy a 

megvalósuló beruházás környezetével foglalkozik maga a szerződés. Felmerült az is 

korábban, hogy a környéken kerül megvásárlásra vagy kisajátításra egy terület, ennek 

megvásárlására is lehet fordítani ezt az összeget.  

 

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

határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 3189   Száma: 11.09.08/17/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 21:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 78,57 73,33 

Nem 3 21,43 20,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 14 100.00 93,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   6,67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

383/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

3. egyetért az előterjesztés mellékletét képező megállapodásban foglaltakkal; 

4. felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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18.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szabályozási Terve alapján a    

Panoráma utca folytatásának kialakításáról  

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

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

javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3190   Száma: 11.09.08/18/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 21:01  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100,00 93,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 14 100.00 93,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   6,67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

 

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

384/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

9. megállapítja, hogy Szentendre Város Közigazgatási Területének Szabályozási Terve 

alapján a Panoráma utca folytatásának kialakítása 4 ingatlant érintene; 

10. megállapítja, hogy Szentendre Város Önkormányzatának körülbelül 26.840.000 Ft 

összegű költségébe kerülne az út folytatásának kialakítása;  

11. úgy dönt, hogy a Panoráma utcával kapcsolatos telekalakítást most nem hajtja végre;  

12. felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket értesítse. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

 

 

19.   Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szabályozási Terve alapján a    

Csóka utcát és az Alkony utcát összekötő út kialakítása  

    Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3191   Száma: 11.09.08/19/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 21:01  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100,00 93,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 14 100.00 93,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   6,67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 
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Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

386/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. megállapítja, hogy Szentendre Város Közigazgatási Területének Szabályozási Terve 

alapján a Csóka utcára merőleges út kialakítása 5 ingatlant érintene; 

2. úgy dönt, hogy a mellékelt változási vázrajzon szereplő 7472-7492/2 helyrajzi számú 

földrészletek határrendezését elfogadja; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a telekalakítási eljárást indítsa el; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy a területarányos cserére vonatkozó szerződést, valamint 

a térítésmentesen átadott telekterületekre vonatkozó szerződést kösse meg az 

érintettekkel; 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2011. november 30. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a 0284/4 hrsz-ú ingatlan egy részével kapcsolatos esetleges 

telekcsere és a Vasúti-villasori óvodával és a dr. Nagy Lajos utcával kapcsolatos telekhatár 

rendezés ügyében készült napirendi pont tárgyalása – az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja 

alapján – zárt ülésen folytatódik, amelyről külön jegyzőkönyv készül.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 21.02 órakor a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők 

száma 14 fő.  

 

 

22. Előterjesztés a Szentendrei Református Egyházközség Szentendrei Református 

Óvodával kapcsolatos beruházásairól szóló beszámoló elfogadásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3194   Száma: 11.09.08/22/0/A/KT 
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Ideje: 2011 szeptember 08 21:03  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100,00 93,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 14 100.00 93,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   6,67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

389/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonátadási megállapodás 8. pontja 

alapján az Egyházközség által benyújtott beszámolót jóváhagyja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az Anna közben lévő túlkerítés, túlhasználat, valamint a Park 

táborba történő ideiglenes behajtás, használat ügyében készült napirendi pont tárgyalása – az 

Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján – zárt ülésen folytatódik, amelyről külön 

jegyzőkönyv készül.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 21.17 órakor a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők 

száma 14 fő.  
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24.  Előterjesztés Takácsné Szűk Mária Szentendre, 6067/5 hrsz-ú ingatlanjának 

házszámozásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előterjesztéssel kapcsolatos bizottsági javaslatot kéri 

ismertetni.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felolvassa a Jogi és Ügyrendi Bizottság határozatát:  

„- A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Takácsné Szűk Mária 6067/5 hrsz-ú 

ingatlanának házszáma Barackos út 111. Amennyiben a Hivatal ezzel nem ért egyet, indítsa 

meg a szükséges eljárásokat a tulajdonjogok tisztázása érdekében, valamint annak 

kiderítésére, hogy az ingatlan érintkezik-e a Barackos úttal. 

- A 6334/7 hrsz-ú ingatlan tekintetében kéri, hogy a Hivatal indítson tulajdoni pert, amiben 

tisztázásra kerül, hogy jogszerűen került-e az ingatlan az Óbuda TSZ tulajdonába majd 

magánszemélyhez. 

A per megindításának határideje 2011. szeptember 9., valamint ezen a napon kérje a Hivatal a 

perfeljegyzést az ingatlan-nyilvántartásba. 

- A 6338 hrsz-ú ingatlanból 66 m2 tekintetében a Hivatal vizsgálja meg, hogy az 

értékesíthető-e. Amennyiben igen, kéri, készüljön egy előszerződés a leendő vevővel, 

melynek aláírása után a perfeljegyzés kerüljön visszavonásra, ezt követően köthető meg a 

végleges adás-vételi szerződés.” 

A testületi ülés előtt a kollégák még egyeztettek a Jogi és Ügyrendi Bizottság Elnökével és 

Kun Csaba képviselő úrral. Nem látná akadályát, hogy az ingatlan házszáma Barackos út 111. 

legyen, de ehhez szükség van arra, hogy az ingatlan érintkezzen a Barackos úttal. Elmondja, 

hogy a kollégák 1970-ig visszakeresték a fellelhető iratokat, ennek alapján továbbra is csak 

azt tudja mondani, hogy jelenleg a Hivatal rendelkezésére álló utcajegyzékben az a nyúlvány 

– a felső ívszakasza a Ribizli utcának – az Ribizli utca, továbbá önálló helyrajzi számmal még 

a közhiteles nyilvántartásban is Ribizli utcaként van nyilvántartva. Az 1970-es VB. Tanácsi 

irat – amely az utca elnevezésről szól – a mai állapotokhoz képest jelen pillanatban nem 

egyszerűen beazonosítható. A régi 0434-es hrsz-ú – vélhetően a Barackos út eredeti 

nyomvonalából a Meggyfa utca és a Ribizli utca elnevezésére meghatározott, mettől-meddig 

tartó, milyen irányba menő, milyen út – további vizsgálatot igényel, hogy most pontosan 

melyik utca. A Képviselő-testület házszámozásról szóló hatályos rendelete szerint „a 

számozás 1-gyel kezdődik – a számok kihagyása nélkül – és a közterülethez csatlakozó utolsó 

ingatlanig tart”. Ennek alapján is legalább csatlakozni kellene ahhoz az úthoz, amelyről az 

ingatlant el szeretnék nevezni. Jelen pillanatban – a rendelkezésre álló iratok alapján – annak 

az ingatlan-nyilvántartási neve Ribizli utca. Megjegyzi még, nem biztos, hogy az összes irattal 

rendelkeznek, ami alapján valamikor 41 évvel ezelőtt ezt bejegyezték az ingatlan-

nyilvántartásba. Pillanatnyilag aggályosnak látja, hogy ezen a testületi ülésen kimondják, 

hogy Barackos út 111-ről van szó. Jelen pillanatban – miután nem lát ezt megcáfoló 

alapiratokat – nem tud mást mondani 

A per indítása keresetlevél benyújtással és a perfeljegyzéssel kapcsolatban – mint azt már 

Bizottsági Elnök úrnak telefonon délelőtt is jelezték – egy egészen cseppet életszerűtlenül 

rövidnek tartják az alapos keresetlevél előkészítését. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy 

általános tartalmú keresetlevelet ne tudnának – az Elnök úrtól kapott iratokból – benyújtani, 

szerény indokolással egy perfeljegyzést is kezdeményezni. Ezek után a Földhivatalba meg 

kell nézni azt, hogy – a valóban számára sem érthető tulajdonlapi bejegyzések és a 

szomszédos ingatlan alapján nem is nagyon magyarázható Óbuda TSZ tulajdonába kerülés 

indoka az alapiratokból hogy derül ki. Ezt viszont a Földhivatal 1960 és 2011 közötti 

alapirataiban található meg.  Ha a testület döntése hogy holnap ezt benyújtsák és 

kezdeményezzék a perfeljegyzést, ezt meg tudják tenni, de azt ki kell tudni mondani, hogy 
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ennyi idő alatt – az alapiratok ismerete nélkül – egy alapos keresetlevél előkészítésének kevés 

realitása van. Az előszerződéssel kapcsolatosan annyi differencia lehet a korábbi állásponthoz 

képest – amikor 2011. január 20-án azt döntötte a Képviselő-testület a 29/2011. számú 

határozatában, hogy a 66 m²-t nem kívánja értékesíteni – hogy abban az esetben, ha 

eredményre vezetne ennek az útvonalnak a Barackos utcakénti elismerése, akkor nem is 

feltétlenül szükséges a 66 m² értékesítése, hiszen ha az az utca Barackos utca, akkor az 

ingatlan enélkül is csatlakozik a Barackos úthoz. az ügy amiatt húzódik, hogy az értékesítés 

előtt Takácsné Szűk Mária perfeljegyzést kezdeményezett az ingatlanra és a testület döntése 

arról szólt, hogy megvárják a per végét és annak függvényében döntenek az értékesítésről. 

Ennek figyelembe vételével a HÉSZ módosításban benne hagyták ennek a területnek az 

értékesíthetőségét. Ha értékesíteni kívánják a területet, akkor ennek egyik hatályba léptető 

feltétele a HÉSZ hatályba lépése, hiszen anélkül nem tudnak eladni olyan területet, amely 

nem ekképpen szabályozott. Véleménye szerint a másik ilyen fontos dolog – amely ehhez 

szükséges – a perfeljegyzés egyidejű visszavonása, hiszen a 66 m² és Takácsné Szűk 

Máriának az az ingatlana – amelyet peresített – nem esik egybe. Érdekes helyzetet 

teremthetne, ha eladnak számára 66 m²-t, a fennmaradóra pedig továbbra is perli az 

Önkormányzatot. Ez a szerződésnek és a Jogi és Ügyrendi Bizottság általi megszövegezésnek 

egy része. Egyetért abban, hogy a perfeljegyzés visszavonásra kerüljön, hiszen a kettő nem 

ugyanarról szó.   

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester átadja , az ülés vezetését dr. Török Balázs alpolgármester 

úrnak.  

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: lehet-e tudni, hogy a Barackos út 109. számú teleknek van-

e határos része a Barackos úttal? További kérdése, hogy a házszámot a Képviselő-testület 

adja-e az ingatlanoknak? 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: első kérdésre a válasz igen, a Barackos út 109. számú 

ingatlannak van határos része a Barackos úttal. A Képviselő-testület a 24/2010. (VII. 23.) 

Önk. sz. rendelet alapján a házszámozásra jogosult, viszont saját magának a rendeletben 

bizonyos együtt álló feltételek meglétét szabályozta. Ilyen például az előzőekben idézett rész 

a rendeletből.  

 

Kun Csaba képviselő: sajnálatosnak tartja, hogy Címzetes Főjegyző Asszony nem vett részt a 

Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén, és nem képviselte a Hivatal álláspontját, mert akkor 

közelebb lehetnének az álláspontok. Szűk Mária nem azt kéri, hogy Barackos út 111-nek 

nevezzék a lakcímét, hiszen az ő álláspontja szerint az mindig is az volt. Azt kifogásolja, hogy 

most Ribizli utcának kívánják hívni, holott erre nincs testületi döntés, hogy az a helyrajzi 

szám valaha is Ribizli utca lett volna. Az imént nézték meg a hiteles döntést arra vonatkozóan 

– amikor a Ribizli utcát létre hozta még annak idején a Tanács – ebben semmilyen nyoma 

nincs, hogy ez a helyrajzi szám abba a területbe tartozna. Jó lett volna, ha ezt a Hivatal annak 

idején kellőképpen előkészíti, és egy olyan előterjesztés készül, amely nem arról szól, hogy 

milyen döntéseket hozott eddig milyen bizottság, hanem érdemben valóban a tárggyal 

foglalkozik. Megismétli, hogy Szűk Mária nem azt kéri, hogy nevezzék el az ingatlant 

Barackos út 111-nek.  Elmondja, hogy a lakcímkártyája, az adópapírja, valamint az összes 

közszolgáltatóval kötött szerződése is Barackos út 111-re szól. Amit Ribizli utcának hívnak, 

az  korábban az ő tulajdonuk volt és úgy lett haszonélvezeti joggal  átadva az 

Önkormányzatnak – tehát gyakorlatilag egy nyeles telekké vált a korábbi telkük, hiszen két 

ingatlant eladtak, ami határos a Barackos úttal. Megjegyzi, hogy ilyen értelemben a város 

területén rengeteg hasonló helyzet van. Nem arról van szó, hogy ő bármit is meg szeretne 
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változtatni, hanem éppen az ellen tiltakozik, hogy azt megváltoztassák, ami ekként volt 

elnevezve.  

A 2. ponttal kapcsolatban egyértelmű a helyzet. A Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésen – pont 

Szűk Mária által bemutatott iratokból – kiderült, hogy egy másik hasonló ingatlan, mint amit 

most itt szeretnénk megvizsgáltatni a Bírósággal, az korábban – a 90-es évek elején – az 

Óbuda TSZ-től átkerült az Önkormányzathoz és az Önkormányzat élt ezzel a jogával. 

Érdekes, hogy a nagyobb terület – amely mellette található – annál nem élt ezzel a jogával. 

Korábban ez a terület az Önkormányzat tulajdona volt, aztán átkerült az Óbuda TSZ 

tulajdonába – nem tudni miért –  majd eladták, mert az Önkormányzat nem kereste ezt a 

területet. Megjegyzi még, hogy az Óbuda TSZ Szűk Máriának nem volt hajlandó eladni ezt a 

területet, hanem egy saját dolgozójának adta el, aki most oda jogerős építési engedéllyel 

rendelkezik.  

A 3. pont ennek a helyrajzi számú területnek a megvásárlásáról szól, de ettől az 

Önkormányzat mindig elzárkózott. Szűk Mária ismét ajánlatott tett a megvásárlásra, amelyet a 

Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén megerősített. Ezt a jogi képviselője úgy véleményezte, 

hogy egy előszerződéssel megoldható, úgy ha nyilatkozik arról, hogy amennyiben a 

Szabályozási Terv elfogadását követően eladhatóvá válik ez a terület, akkor számára ezt 

eladják, az ingatlan értékelés szerinti értéken. Ebben az esetben természetesen eláll a per 

szándékától és nem kívánja íly módon ingyenesen megszerezni ezt a területet – amely 

egyébként az ő papírjai, tudomása és az ügyvédje szerint jogosan őt illeti, hiszen 66 m² 

területet vettek el a tulajdonából amikor átadta ezt haszonélvezeti jogra, tehát az ő álláspontja 

szerint ezt jogosan követeli. Hajlandó ezért a területért fizetni az Önkormányzatnak, ha erre 

előszerződés köttetik.  

 

dr. Filó András képviselő: nem látja olyan siralmasan a helyzetet, mint Címzetes Főjegyző 

Asszony. Az ingatlan nyilvántartásban névtelen utcaként szerepel ez a helyrajzi szám – ezt 

látta a tulajdoni lapon. Ebben az esetben nem az kell, hogy az ingatlant helyrajzi szám alapján 

nevezzék el Barackos út 111-nek, hanem a lakcímét. Tehát Takácsné Szűk Máriának a 

lakcíme legyen Barackos út 111. és nem ennek az ingatlannak a címe legyen. Véleménye 

szerint ilyen rengeteg van az országban, hogy nem ugyanaz ingatlan címe, mind a lakcíme. 

Ebben az esetben csak meg kellene állapítani, hogy ez Barackos út 111. – mert az volt – és 

nem történt jogszerű megváltoztatása ennek a lakcímnek. Ami anno történt, az jogtalan egyéni 

akciója volt az Önkormányzat egyik ügyintézőjének.  

Elmondja még, ő javasolta, hogy sürgős legyen a kereset benyújtása, de utána nézett a 

kiigazítási és törlési kereseteknél és ez alapján nem kell ezzel annyira sietni – véleménye 

szerint ráérnek beadni péntek helyett akár hétfőn is. A követlen szerző az Önkormányzattal 

szemben az Óbuda TSZ., a másik tulajdonos a közvetett szerző, így vele szemben 3 évig 

eljárhatunk. Ha a közvetett szerző tovább adja az ingatlant, akkor nem az a láncfolyamat, 

hogy már a második jóhiszemű szerzőt nem lehet perelni – igenis perben állhat vele az első 

közvetett szerző. Az a lényege ennek, hogy a perről nem késnek le, tehát a jövő héten is meg 

lehet írni és be lehet adni. Ha az Önkormányzat nagyon be akarja biztosítani magát, akkor a 

kereseten kívül a Földhivatal felé beadnak egy kérelmet, amivel már biztosítják a ranghelyet a 

Földhivatali eljárásban és megelőzik az esetleges adás-vételt a másik oldalról. Maximálisan 

támogatja a Jogi és Ügyrendi Bizottság döntését.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: az előterjesztésnek arról 

kellene szólni, hogy Takácsné Szűk Mária azt szeretné, hogy jogosan használhassa a 

Barackos út 111-et. A Bizottság ülésén – miután ezt semmi nem bizonyítja, tehát a Hivatal 

nem folytatott olyan eljárást az elmúlt időszakban, ami ezt az ingatlant elnevezte volna Ribizli 

utcának – azt határozták, hogy miután ez annak idején Barackos út 111. volt, akkor ma a 

testület dönthet úgy, hogy az ingatlan továbbra is Barackos út 111. Ebben megegyezhetnek,  

hiszen a bizottság a  rendelet ellenére hozhat olyan döntést, amilyet akar. Arra mondta – ami a 

bizottsági határozatban egy kicsit rosszul van megfogalmazva – ha és amennyiben a Hivatal 
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ezzel a döntéssel nem ért egyet, akkor a holnapi nap folyamán közigazgatási eljárás keretében 

megindítja azt az eljárást, amivel ő saját maga most már hivatalosan kezdeményezi azt, hogy 

ez az ingatlan például Ribizli utca 1/a. legyen – mert ilyen nincs folyamatban. A Bizottság 

ülésén – Irodavezető Asszonytól – hangzott el az, hogy 1994-ben volt egy rossz – itteni – 

ügyintézői döntés, amivel elkezdték használni ezt a Ribizli utca címet, de ez sem hivatalos 

eljárásban történt. Kéri a Képviselő-testületet döntsön úgy, hogy továbbra is Barackos út 111. 

szám ez az ingatlan.  

A 6334/7 hrsz-ú ingatlan kapcsán azért javasoltak tulajdoni per indítását, hiszen 1994-ben 

Barra Judit – aki a Hivatal dolgozója – a 6334/6 hrsz-ú ingatlan kapcsán a Földhivatalnál élt a 

kijavítással, illetve kezdeményezték azt, hogy az az ingatlan kerüljön vissza az Önkormányzat 

tulajdonába. Ezt a Földhivatal kijavította, de a mellette lévő ingatlanra már nem tette meg. Ha 

arról beszélnek, hogy az Önkormányzatnak lehet gyarapítani a tulajdonát és az értékeit, akkor 

ezért kellene ezt megindítani. Ennek alapján kideríthető, hogy az ingatlan hogy kerülhetett az 

Óbuda TSZ tulajdonába. A kollégák lehozták a teljes tulajdoni lapot. 1994-1998 között az 

Önkormányzat egyszer már volt ennek az ingatlannak a tulajdonosa. Egyszer csak volt a 

Földhivatalnak egy határozata, amelyben már nem tulajdonos az Önkormányzat, közben 

pedig ugyanezen intervallumon belül 1/1 arányban az Óbuda TSZ is tulajdonos. Véleménye 

szerint a helyzetet egy ilyen eljárásban kellene tisztázni. A bizottsági ülésen azért javasolták a 

per mihamarabbi megindítását, mert félelemként felmerült, hogy ha az ott építkezni akaró 

tulajdonos – akinek már jogerős építési engedélye van arra az ingatlanra – a holnapi nap 

folyamán eladja, azaz a széljegyre kerül egy harmadik tulajdonos, akkor az Önkormányzat 

már nem léphet fel a saját tulajdona védelmében. Nem az a célja, hogy „szar” keresetlevelet 

adjanak be a bíróságra, hanem az, hogy nehogy egy röhögő harmadik beelőzze az 

Önkormányzatot.  

A 66 m² tekintetében pedig – szintén pontatlanul szerepel a bizottsági határozat – ha és 

amennyiben a HÉSZ úgy módosul, hogy az kikerül a forgalomképtelen törzsvagyonból, akkor 

Takácsné Szűk Mária – az akkori ingatlanbecslő által felbecsült áron – már most, egy 

előszerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy ő megveszi azt a 66 m²-t, amiben rögtön 

lemond a perfeljegyzéséről és azonnal leveteti az ingatlanról.  

Továbbra sem látja akadályát, hogy a Képviselő-testület a határozatokat a mai este folyamán 

meghozza. Aztán persze lehet jogászkodni, mert ő már teljesen ráér. Véleménye szerint 

rengeteg olyan ingatlan van még a városban, amelyeknek tisztázatlanok a körülményei.  

Kéri a Képviselő-testületet, hogy támogassa a Jogi és Ügyrendi Bizottság határozatát.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: megállapítja, hogy módosító indítvány nem hangzott el. A 

bizottsági módosító javaslat nem került befogadásra, ezért szavaztatni fog róla. Főjegyző 

Asszonytól kérdezi, törvényességi szempontból rendben van-e? További kérdése, hogy ha 

elindul ez a per, annak a perköltségeken kívül van-e más esetleges pénzügyi negatív 

következménye az Önkormányzatra nézve?  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: az előzőekben már elmondta véleményét, azon kívül 

mást nem tud mondani. Az, hogy a perköltségen kívül milyen kötelezettség merülhet fel, majd 

a Bíróság fogja eldönteni.  

A következőkben javasolja, hogy a bizottsági határozat első francia bekezdése kerüljön 

átfogalmazásra úgy, hogy: „Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy Takácsné Szűk Mária 6067/5 hrsz-ú ingatlanának házszámaként a Barackos út 111. 

állapítja meg. Amennyiben szükséges ennek a döntésnek a végrehajtásához az egyéb 

intézkedések megtétele, a Polgármesteri Hivatal ezeket tegye meg.” 

 

dr. Dukai Miklós képviselő, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: véleménye szerint ez egy 

csapdahelyzet. Onnantól kezdve, hogy a Bizottság ezt döntötte, nem fognak belelátni, hogy a 

Hivatal milyen lépéseket fog megtenni, lehet hogy nem fog történni semmi. Kéri Főjegyző 

Asszonyt, hogy a mondat második felét ismételje meg.  
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dr. Török Balázs alpolgármester: kéri továbbá, hogy indokolja meg az átfogalmazás okát.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a Bizottság javaslata a következő: „Amennyiben a 

Hivatal ezzel nem ért egyet, ---„ – mármint a Képviselő-testület döntésével. A Képviselő-

testület döntésének a végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal – nem véleményező. 

Elmondta az álláspontját ezzel kapcsolatban. Ha a testület úgy dönt, hogy ezt végre kell 

hajtani, akkor végre fogják hajtani, nem nézőpont kérdése. Úgy gondolja, hogy egy normatív 

határozati szövegben ez a megfogalmazás furcsa. Csak ezért gondolta, de ha Bizottsági Elnök 

úr ragaszkodik az eredeti szöveghez, az is elfogadható. 

„Ha ezzel  nem ért egyet, indítsa meg a szükséges eljárásokat a tulajdonjogok tisztázása 

érdekében, valamint annak kiderítésére, hogy az ingatlan érintkezik-e a Barackos úttal.” 

De nem  érti – bár próbálja megérteni Bizottsági Elnök úr azon mondatát, hogy ha a Hivatal 

úgy dönt, akkor nem csinál semmit. Ezt a címet el kell nevezni 111-nek – és ezt a 

házszámigazolást ki kell adni. Ahhoz, hogy Takácsné Szűk Mária a Barackos út 111-es 

ingatlan lakcímként történő bejegyzését meg tudja tenni az Okmányirodában, ahhoz az kell, 

hogy az utca-házszám jegyzékben szerepeljen ez az ingatlan, mert egyébként az Okmányiroda 

nem tud létesíteni ilyen házszámot. Az, hogy régen a Rendőrség ezt másként csinálta, egy 

másik kérdés. Nem tudja, hogy Takácsné Szűk Mária lakcímbeírása mikori, de szerinte az 

okmányirodák 2001. január 1-i létesítése előtti. Vélelmezi, hogy amikor igazgatásrendészeti 

eljárásban került a lakcím megállapítása, az kvázi bemondásra és történelmi múltra 

hivatkozva történt, ugyanúgy ahogy a  közműszolgáltatóknál is. A 2001. január 1. után felállt 

Okmányirodákban ahhoz, hogy a rendszerben nem lévő lakcímbe valaki be tudjon jelentkezni, 

ahhoz létesíteni kell egy ilyen címet. Jelen pillanatban ennek a problémának a rendezése vár 

megoldásra. De azt, hogy a Hivatal nem fog csinálni semmit a döntés végrehajtásában, nem is 

érti. Meg fogják csinálni, - ha ez a testület döntése, de azt, hogy jogszerűen hogyan, azt még 

nem tudja.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: kéri, hogy a Hivatal mondja 

meg, hogy álláspontja szerint az ingatlan mikor lett Barackos út 111-ből Ribizli akármennyi? 

Milyen döntéssel lett az? Ilyen döntés tudomásuk szerint nincs. Ha van, akkor azt tessék 

előhozni, de ebben az előterjesztésben sincs erről szó.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: bár kívülről nem tudja a teljes dokumentumot, de úgy 

emlékszik, hogy az ingatlan-nyilvántartási adatok szerint ez nem volt hivatalosan Barackos 

111. Máskérdés, hogy Szűk Ödön történelmi múltja és a család lakcím bejegyzése ezt 

igazolja, de az ingatlan-nyilvántartási kutatásukban nem találtak arra vonatkozóan olyan 

történetien hiteles iratot, ami azt igazolja – és itt nem a Szűk Ödönről szóló újságcikkről 

beszél – hogy ez Barackos út 111. volt. Ez a Hivatal fő problémája. Takácsné Szűk Mária 

valóban mutatott újságcikket, történelmi emlékeket, amelyek valóban erről szólnak. Lehet, 

hogy túl bürokratikus az eljárás – de megpróbálták megkeresni, hogy ez mikor volt az 

ingatlan-nyilvántartásban Barackos út 111. Ezt nem találta meg a Hivatal ez idáig. Véleménye 

szerint a lehető legjobb szándékkal álltak a ügyhöz, mert igazán meg akarták oldani a 

problémát – és a mai napig is meg szeretnék oldani. Amikor a jogszerű megoldásról volt szó, 

akkor szerinte a Hivatal próbált abba az irányba menni, hogy esetleg adás-vétel, vagy 

valamilyen módon történjen meg az úthoz csatlakozás, hogy ne legyen jogi akadálya, hogy 

hatósági eljárásban megtegyék a hozzárendelést. Meghajlik a testület akarata előtt, legyen 

Barackos út 111, bízva abban, hogy az alapiratok valahol, valamikor nagyon régen igazolják 

ezt. Nagyon szeretne ezen a dolgon túl lenni jogszerű döntés meghozatalával. 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: ügyrendben kéri a vita befejezését, amelyet szavazásra 

bocsát. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 3198   Száma: 11.09.08/24/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 21:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92,31 80,00 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 1 7,69 6,67 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: megállapítja, hogy a testület egyetért a vita lezárásával. 

Megadja a szót az eddig jelentkezett képviselőknek. 

 

dr. Dukai Miklós képviselő, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: kérdése, ha az ingatlan 

sohasem volt Barackos út 111, akkor hogy lehet erre a címre a DMRV Zrt-nek és a 

Telenornak szerződése, és a lakcímkártyán miért szerepel Barackos út 111.? 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: Bizottsági Elnök úrtól kérdezi, hogy Főjegyző Asszonynak 

az első francia bekezdésre tett módosító javaslatát befogadja-e? 

 

dr. Dukai Miklós képviselő, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: befogadja.  

 

Kun Csaba képviselő: kérdése, hogy az adóhatóság – amely teljesen független a korábbi 

Rendőrségtől és az oda nem figyelő közszolgáltatóktól – miért Barackos út 111-ként tartja 

nyilván? Volt egy Közigazgatási Bírósági döntés, amelyben azt mondta ki a Bíróság, hogy 
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nem nyert bizonyítást az, hogy ez Ribizli utca, és új eljárásra utasította az Önkormányzatot. 

Arra, hogy vigye a Képviselő-testület elé a kérdést és tisztázza azt. A Bíróság előtt nem 

sikerült bebizonyítania a Hivatalnak, hogy az Ribizli utca lenne. Ilyen döntés van, miről 

beszélnek?  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a 

bizottság javaslatát:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3199   Száma: 11.09.08/24/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 21:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84,62 73,34 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 2 15,38 13,33 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyetért a bizottság 

javaslatával.  A Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

392/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

- úgy dönt, hogy Takácsné Szűk Mária 6067/5 hrsz-ú ingatlanának házszáma Barackos 

út 111. Amennyiben a döntés végrehajtásához az egyéb intézkedések megtétele 

szükséges a Polgármesteri Hivatal ezeket tegye meg.  

- A 6334/7 hrsz.ú ingatlan tekintetében kéri, hogy a Hivatal indítson tulajdoni pert, 

amiben tisztázásra kerül, hogy jogszerűen került-e az ingatlan az Óbuda TSZ 

tulajdonába majd magánszemélyhez.  

A per megindításának határideje 2011. szeptember 9., valamint ezen a napon kérje a 

Hivatal a perfeljegyzést az ingatlan-nyílvántartásba. 

- A 6338 hrsz-ú ingatlanból 66 m² tekintetében a Hivatal vizsgálja meg, hogy az 

értékesíthető-e. Amennyiben igen, kéri, készüljön egy előszerződés a leendő vevővel, 

melynek aláírása után a perfeljegyzés kerüljön visszavonásra, ezt követően köthető 

meg a végleges adás-vételi szerződés. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

25. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 4424 hrsz-ú, 

természetben a Barackos út 1. szám alatt lévő ingatlan ingyenes használatba 

adása 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket, majd megadja a szót 

dr. Kirchhof Attila aljegyzőnek, az előterjesztés kiegészítés ismertetésére. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: Az eredeti elképzelés alapján Vadász György úrnak szüksége 

lenne egy Önkormányzati ingatlanra, ahol egy alkotóházat szeretne felépíteni, és haláláig az Ő 

nevén maradna, majd azt követően a Város tulajdonába kerülne. Ezzel kapcsolatban került 

szóba a Barackos út 1. szám alatti Önkormányzati ingatlan. Egy újabb egyeztetés alkalmával 

Vadász György művész úr kijelentette, hogy inkább meg szeretné vásárolni az ingatlant mely 

megvételére tett is ajánlatot. Elmondja, hogy 4 millió forintot fizetne készpénzben, és 29.920 

db kisméretű tömör téglát adna még a fennmaradó összegért cserébe.    

 

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

határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3200   Száma: 11.09.08/25/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 21:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  



 125 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Török Balázs Távol - 

 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

393/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. úgy dönt, hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 4424 hrsz-ú, 

lakóház és udvar megnevezésű ingatlant pályázat útján értékesíti; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az értékbecslés felülvizsgálatát rendelje meg és az 

értékbecslésben meghatározott négyzetméter ár alapján a pályázatot írja ki; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatra beadott ajánlatokat terjessze a Képviselő-

testület elé. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2011. november 30. 
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26. Előterjesztés az OKTÁN Kft. területhasznosítási hosszabbításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket, a bizottsági 

javaslatot befogadja. 

Szavazásra bocsátja a határozati javaslat „A” verzióját. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3201   Száma: 11.09.08/26/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 21:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Török Balázs Távol - 

 

 

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

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

395/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. a 36-2/2007/VIII. és 313-2/2009/VIII. és a 08-558-9-2010. számú szerződésekkel 

módosított 65-7/2006/III. számú területhasznosítási szerződést meghosszabbítja a 

Szentendrei Oktán Kft. Használóval, valamint a VERSUS Magyarország Kft. 

Üzemeltetővel 2014. szeptember 30-ig. ; 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy az érintettekkel a szerződés-módosítást kösse meg. 

 

 

Felelős:     Polgármester, Jegyző 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

 

 

A tanácskozás az ötv. 12. § (4) bek. a) pontja  alapján 21.58 órától zárt ülésen folytatódik, 

amelyről külön jegyzőkönyv készül.  

 

 

 

27. Előterjesztés a PIKK-TERC Kft. 2011. júniusi, augusztusi földhasználati díjjal 

kapcsolatos részletfizetési kérelméről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 21.59 órától a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők 

száma: 13 fő. 

 

 

 

28. Előterjesztés a szentendrei 039/50 és a 039/51. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó 

elővásárlási joggal történő rendelkezésről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést, kérdés, hozzászólás nem lévén, 

szavazásra bocsátja a határozati javaslat „A” verzióját. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3203   Száma: 11.09.08/28/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 21:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Török Balázs Távol - 

 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

397/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. a Szentendre, 039/50 hrsz. alatt felvett, szántó 3 megjelölésű, 6111 m2 alapterületű és a 

Szentendre, 039/51 hrsz alatt felvett, szántó 3 megjelölésű, 7139 m2 alapterületű 

külterületi ingatlanok Wippelhauser István tulajdonában álló, elővásárlási jogával élni 

nem kíván, de azt az ingatlanokra fenntartja, és az ingatlanok 20.000.000 Ft vételáron 

történő adásvételi szerződés megkötéséhez hozzájárul. 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatról az érintettet értesítse. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 2011. szeptember 30.  
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29. Előterjesztés a szentendrei 0308/17 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási 

joggal történő rendelkezésről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kérdés, észrevétel nem lévén, 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3204   Száma: 11.09.08/29/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 22:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Török Balázs Távol - 

 

 

 

 

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

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

398/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a Szentendre, 0308/17 hrsz. alatt felvett, szántó 6 megjelölésű, 1989 m2 területű, 

külterületi ingatlan Kádas Gábor tulajdonában álló, 180/724 tulajdoni illetőségére 

vonatkozó elővásárlási jogával élni nem kíván, de azt az ingatlan-illetőségre fenntartja, és 

az ingatlan-illetőség 350.000 Ft vételáron történő adásvételi szerződés megkötéséhez 

hozzájárul; 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatról az érintettet értesítse. 

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  2011. szeptember 30.   

 

 

 

30.  Előterjesztés az MNV Zrt.-től történő ingatlan visszaigénylések helyzetéről, 

felülvizsgálatáról (szovjet laktanya, izbégi laktanya, Annavölgy, Lajos forrás stb.) 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a bizottsági javaslatokat befogadta. 

Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3205   Száma: 11.09.08/30/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 22:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 
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Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Török Balázs Távol - 

 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza. 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

399/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  

1. az alábbiakban sorszámmal megjelölt ingatlanokkal kapcsolatos mellékelt táblázatban 

szereplő határozatait megerősíti, és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 

törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiakban felsorolt ingatlanok 

térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását ismételten kezdeményezi a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Pest Megyei Területi Irodájánál a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglaltak 

alapján a táblázatban megjelölt feladatai céljából,  

2. ennek megvalósulása érdekében nyilatkozik, hogy az állami vagyonnal való 

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

előírtak szerint vállalja a megjelölt ingatlanok tulajdonba adás érdekében felmerülő 

költségek megtérítését,  

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

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Pest Megyei Területi Irodájánál kezdeményezze, az állami 

vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet VIII. fejezet, 

50-51. §-ai alapján az 1. pontban meghatározott ingatlanok térítésmentes 

önkormányzati tulajdonba adását,  

4. a kérelmek mellékletével kapcsolatos költségeket (hiteles tulajdoni lap másolat 6.250 

Ft / ingatlan, térképmásolat 3.000 Ft / térképrészlet) a 2011. évi költségvetés terhére 

vállalja. 

Ingatlanok a táblázatban szereplő sorszámmal megjelölve:  7-94-ig. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2011. október 31.    

 

 

31. Előterjesztés Centurio-Trade Kft. által benyújtott virágsziget bontásának 

kérelme 

 Előadó: Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti a határozati javaslatban szereplőket, bizottsági 

javaslatot befogadta. Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 3206   Száma: 11.09.08/31/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 22:01  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92,31 80,00 

Nem 1 7,69 6,67 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Török Balázs Távol - 

 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

400/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. úgy dönt, hogy a tulajdonosi hozzájárulást a mellékelt bontási terv alapján 

megadja, a  következő kikötésekkel, 

- a hozzájárulás építési munka végzésére nem jogosít; 

- az egyéb kötelezően előírt engedélyek és szakhatósági hozzájárulások  

       megszerzése alól nem mentesít; 
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2. felkéri a Polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulást adja meg a Centurio-

Trade Kft.-nek; 

                   felkéri a Polgármestert, hogy a Centurio-Trade Kft.-t értesítse a határozatról. 

 

3. felkéri a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságot, 

vizsgálja meg, hogy az autóforgalom miatt ezen a területen szükséges-e 

védőkorlát kialakítása. 

4. készüljön megvalósítási terv arra vonatkozóan, hogy a Gomba Büféig miként 

kerülhetnek elbontásra a virágszigetek. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Dukai Miklósnak a Jogi és Ügyrendi 

Bizottság elnökének. 

 

dr. Dukai Miklós JÜB elnöke: Ügyrendi kérdése, hogy az MNV Zrt-től történő 

visszaigénylések előterjesztésnél a Polgármester úr a bizottsági javaslatokat befogadta-e? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Igen, befogadta. 

 

 

32. Előterjesztés az Ifjúsági Koncepcióhoz tartozó cselekvési tervről 

 Előadó: Pintér Ádám Egészségügyi Szociális és Civil Bizottság elnöke 

 

 

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

Civil Bizottság elnökének. 

 

Pintér Ádám ESZCB elnöke: Nincs egyéb hozzáfűznivalója.  

 

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

határozati javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3207   Száma: 11.09.08/32/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 22:02  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84,62 73,34 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 2 15,38 13,33 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 
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Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Török Balázs Távol - 

 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

401/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 

Ifjúsági Koncepció cselekvési tervét elfogadja. 

 

Felelős:  Egészségügyi, Szociális és Civil Bizottság elnöke 

Határidő:   azonnal 

 

 

 

33. Előterjesztés a TDM pályázattal kapcsolatban „családbarát turistapihenőhely” 

kialakításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy az előterjesztéshez 

kiegészítés is készült. 

Megadja a szót bizottsági elnököknek, képviselőknek. 

Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3208   Száma: 11.09.08/33/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 22:03  

Típusa: Nyílt 
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Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Török Balázs Távol - 

 

 

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

javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

402/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. támogatja családbarát turista pihenőhely kialakítását a TDM pályázat keretében a 

Czóbel Park déli területein (~1500-2000 m2 nagyságú területen); 

2. tervek pontosítására a Főkertészt jelöli ki önkormányzati kapcsolatnak. 

3. elfogadja a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft-vel kötendő üzemeltetési 

megállapodást a határozat melléklete szerint, a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a 

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság által elfogadott 

szükség szerinti pontosításokkal és felkéri a Polgármestert a bizottságok által 

véglegesített tartalmú üzemeltetési megállapodás aláírására. 

 

Felelős:  polgármester     

Határidő:  azonnal 
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34. Előterjesztés Városi Kitüntető Díjak adományozásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

35. Előterjesztés a Pest Megye Díszpolgára Cím, Pest Megyéért Emlékérem és egyéb    

Pest Megyei díjak adományozásának javaslattételéről 

 Előadó: Dietz Ferenc polgármester 

 

A tanácskozás az ötv. 12. § (4) bek. alapján 22.03 órától zárt ülésen folytatódik, amelyről 

külön jegyzőkönyv készül. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 22.18 órától a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők 

száma: 14 fő. 

 

 

36. Előterjesztés Gazdasági Ellátó Szervezet intézményvezetői pályázat kiírásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést, megadja a szót bizottsági 

elnököknek, képviselőknek. 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3245   Száma: 11.09.08/36/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 08 22:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100,00 93,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 14 100.00 93,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   6,67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 
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dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

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

javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

407/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Gazdasági Ellátó Szervezet 

intézményvezetői megbízására kiírt pályázat tartalmát és az intézményvezetői 

pályázatot kiírja; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati felhívás Nemzeti Közigazgatási Intézet 

internetes honlapján történő megjelenéséről intézkedjen, és pályázati eljárást folytassa 

el, 

3. a pályázók meghallgatására az alábbi 6 tagú bizottságot állítja fel: 

- dr. Dietz Ferenc polgármester 

- dr. Dukai Miklós Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Tolonics Gyula költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke 

- Zakar Ágnes Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 

- dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző 

- Puhl Márta Közgazdasági iroda vezetője 

4. felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett pályázatokat elbírálásra terjessze be a 

Képviselő-testület 2011. novemberi ülésére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2011. novemberi  képviselő-testületi ülés 

 

 

37. Tájékoztató a Fő tér 12. szám alatti ingatlan testvérvárosokkal kötendő 

használati szerződésről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti a tájékoztatót. 

Kérdés észrevétel nem lévén, megállapítja, hogy a Képviselő-testület elfogadja a tájékoztatót. 

 

 

38. Interpelláció, kérdés 

 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Elmondja, hogy dr. Filó András három kérdést is 
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intézett hozzá, melyekre válaszol. 

 

 

dr. Filó András képviselő: kérdése: 

 

„Tisztelt Címzetes Főjegyző Asszony! 

 

 

A Fő tér burkolásával kapcsolatban a következő információkra van szükségem: 

 

1. A burkolási munkákkal kapcsolatban készült-e már teljesítési igazolás? 

2. Történt-e bárminemű kifizetés a burkolással kapcsolatban? 

 

Ha igen: 

 

3. Milyen tartalmú volt a teljesítési igazolás? (elsősorban a munka minőségére és 

a kockakő minőségére várok választ.) 

4. A műszaki ellenőr az építési naplóban, vagy bármely más dokumentumban 

tett-e jelzést a minőségre?” 

 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző válasza : 

 

Tisztelt Képviselő Úr! 

 

A Fő tér burkolásával kapcsolatban feltett kérdéseire az alábbi tájékoztatást adom: 

 

1. A burkolási munkákkal kapcsolatban készült-e már teljesítés igazolás? 

 

A burkolási munkákkal kapcsolatban nem készült még teljesítési igazolás. 

Rész teljesítési igazolás készült, a munkák százalékos készültsége szerint, a pénzügyi és 

műszaki ütemtervnek megfelelően. 

 

2. Történt-e bárminemű kifizetés a burkolással kapcsolatban? 

 

Részszámla kifizetések történtek, - két résszámla volt eddig,  a szerződésben rögzített 

kifizetési ütemterv szerint, eddig nettó 335 millió forint teljesítést ismert el a város a 

leszerződött nettó 670 millióból -  ezekben burkolat is van különböző százalékban. 

 

3. Milyen tartalmú volt a teljesítés igazolás? (elsősorban a munka minőségére és a 

kockakő minőségére várok választ) 

 

A rész teljesítés igazolás százalékos volt, minőségi kérdéseket nem vetett fel. A FIDIC 

szerződés szerint a részteljesítések igazolása nem minősül átvételnek. Erről szól a független 

mérnök nyilatkozata és a teljesítés igazolás is. 

 

4. A műszaki ellenőr az építési naplóban, vagy bármely más dokumentumban tett-e 

jelzést a minőségre? 

 

Igen, a műszaki ellenőr rendszeres ellenőrzéseit folyamatos dokumentálja, és jelezte hogy, 

problémák vannak a minőséggel kapcsolatban. 
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dr. Filó András képviselő kérdése: 

 

„Tisztelt Címzetes Főjegyző Asszony! 

 

 

Megkeresett az Ady Endre úti „Gazda bolt” működtetője, aki már évtizedek óta szolgálja a 

kertészkedő szentendreieket. 

Elmondása szerint teljes bizonytalanságban vannak (alkalmazottat is tart), mivel a bérleti 

szerződésük csak december 31-ig szól. Tudomása szerint a Város megvásárolta az 

üzlethelységeket az ÁFÉSZ-től. 

Kérdéseim ezzel kapcsolatban a következők: 

 

1.Valóban az Önkormányzat tulajdona a „Gazda bolt”? 

2.Ha igen, mi a szándéka az önkormányzat vezetésének ezzel a területtel? 

3.A jelenlegi bérlő mire számíthat?  „ 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző válasza : 

 

Tisztelt Képviselő Úr! 

 

Az Ady Endre úti „Gazda bolttal” kapcsolatos kérdéseire a Vagyongazdálkodási Csoportnál 

található dokumentumok alapján az alábbi választ adom: 

 

1./ Valóban az önkormányzat tulajdona a „Gazda bolt”? 

 

A Szentendre és Vidéke Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet „végelszámolás 

alatt” kizárólagos tulajdonában állt a Szentendre, belterületi 4416/2/A hrsz. alatt 

nyilvántartott, természetben 2000 Szentendre, Ady E. u. 20. szám alatt található 208 m2 

területű, üzlet megnevezésű, valamint a Szentendre, belterületi  4416/2/B hrsz. alatt felvett, 

természetben 2000 Szentendre, Ady E. u. 20. szám alatti, 49 m2 területű, üzlet megnevezésű 

ingatlan, melyekre a Szentendre és Vidéke ÁFÉSZ „v.a.” , mint eladó 2010. augusztus 16. 

napján adásvételi szerződés kötött Dombai József és dr. Salgó András Gábor vevőkkel.  

A fenti épületek mindenkori tulajdonosait földhasználati jog illette meg az épületek alatt 

elhelyezkedő, Szentendre Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő 

Szentendre, belterületi 4416/2 hrsz. alatt felvett ingatlanra. 

A Ptk. 97. § (3) bekezdése alapján a földtulajdonos Szentendre Város Önkormányzatát az 

épületekre, az épületek tulajdonosát pedig a földre elővásárlási jog illeti meg. 

2010. augusztus 24-én elővásárlási joggal kapcsolatos felhívó levél és adás-vételi szerződés 

került benyújtásra. Az elővásárlási jogra vonatkozó nyilatkozat a Képviselő-testület 2010. 

szeptember 9-i testületi ülésére került előterjesztésre.  

A Képviselő-testület 309/2010. (X.09.) Kt. sz. határozatában az ingatlanok 14.000.000 Ft. 

vételáron történő adás-vétele vonatkozásában élni kívánt az elővásárlási jogával. 

 

Az elővásárlási joggal való nyilatkozatra felhívó levélhez eladó csak az adásvételi szerződést 

csatolta. Az ingatlanok birtokbaadásának várható időpontja viszont az adás-vételi szerződés és 

az adás-vételi szerződésben megjelölt bérleti szerződések  együttes ismeretében volt csak 

tudható. A bérleti szerződést, ill. annak tartalmáról tájékoztatást azonban eladó nem küldte 

meg az önkormányzat részére, így a Ptk. 373. § (1)-(2) bekezdései alapján az önkormányzat, 

mint elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljes terjedelmében nem ismerhette meg, és így 
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azt teljes terjedelmében nem tudta elfogadni, ezért volt szükséges az ezzel kapcsolatos döntés 

ismételt megtárgyalása és az azzal kapcsolatos újabb döntés meghozatala.  

 

Az épületekre vonatkozó adás-vételi szerződés 8. pontjában foglaltak szerint eladó a 

szerződés tárgyát képező ingatlanokra a székhelye bejegyzését fenntartja, valamint 

megszűnéséig (a végelszámolás jogerős befejezéséig) a hasznosítás jogát a fennálló bérleti 

szerződés keretében gyakorolja, melyet vevők tűrni kötelesek. Vevők tudomásul veszik, hogy 

eladó az ingatlanokat a rajtuk fennálló bérleti jogviszony megszűnését követően bocsátja csak 

birtokukba és használatukba. A bérleti díj ezen időpontig eladót illeti meg.  

Az adás-vételi szerződés 9. pontja szerint az eladó az ingatlannak a vevők birtokba 

bocsátásáig viseli terheit, egyúttal szavatosságot vállal az ingatlan – ide nem értve a jelen 

szerződés 5. pontjában foglalt elővásárlási jogot, valamint az ingatlanon jelenleg fennálló és 

vevők előtt ismert bérleti jogviszonyt – per-, teher- és igénymentességéért. 

 

Fentiekre tekintettel vagyongazdálkodási csoport haladéktalanul bekérte az adás-vételi 

szerződést szerkesztő és ellenjegyző ügyvédtől az adás-vételi szerződésben megjelölt, az 

ingatlanon jelenleg fennálló bérleti szerződéseket, tekintettel arra, hogy  Szentendre Város 

Önkormányzatát, mint elővásárlásra jogosultat megillető elővásárlási joggal kapcsolatos vételi 

ajánlat csak így ismerhető meg teljes terjedelmében.  

A bérleti szerződés az önkormányzathoz az elővásárlási joggal való nyilatkozatra felhívó 

ügyvédtől és a végelszámolótól nem érkezett meg. Reschnik István végelszámolótól, 2010. 

szeptember 22-én érkezett levélben írtak alapján a szövetkezetnek két bérlője van a Gazdabolt 

Kkt és az Innel-Trade Kft. A bérleti jogviszonyok több, mint tíz éve fennállnak, legutóbb 

2010. január 5-én módosították a szerződéseket. A szerződések határozatlan időre szólnak, 

három havi indokolás nélküli felmondással, a végelszámolásra, ill. az ingatlan értékesítésére 

tekintettel.  

 

Fentiekből adódik, hogy az ingatlant a Szentendre és Vidéke ÁFÉSZ „v.a” eladó a 

megszűnése után, a végelszámolás jogerős befejezését követően bocsátja a vevő birtokába.  

A Szentendre és Vidéke ÁFÉSZ „v.a.” végelszámolás útján történő megszűnését – a 

cégnyilvántartás adatai szerint – 2009. július 1-én határozta el.  

 

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

törvény alapján a végelszámolást a végelszámolás kezdő időpontjától számított legkésőbb 

három éven belül be kell fejezni. Ha a cég törlésére irányuló kérelem benyújtása három éven 

belül nem történik meg, a cég kényszer-végelszámolására kerül sor. A kényszer-

végelszámolást a jogerős elrendelésétől számított egy éven belül be kell fejezni. A cégbíróság 

a határidőt a végelszámoló kérelmére indokolt esetben egy alkalommal hat hónappal, illetve 

ha peres eljárás van folyamatban, e per jogerős befejezéséig meghosszabbíthatja. 

A végelszámoló 2010. szeptember 22-én beérkezett levelében arról tájékoztatta az 

önkormányzatot, hogy a végelszámolás várható befejezéséhez szükséges zárómérleg 

előterjesztésének határideje 2011. június 30. A cég jogerős törlésére 2011. szeptember 30. - 

december 31. között kerül sor.  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 325/2010. (IX.30.) Kt. sz. 

határozatában úgy döntött, hogy a Szentendre, belterület 4416/2/A és 4416/2/B helyrajzi 

számok alatt nyilvántartott, természetben 2000 Szentendre, Ady E. u. 20. szám alatt található 

„üzlet” megnevezésű ingatlanok 14.000.000,- Ft vételáron történő értékesítése 

vonatkozásában, a vételi ajánlat további elemének (birtokbaadás várható időtartama) 

ismeretében, a 309/2010. (IX.09.) Kt. sz. határozatában foglalt döntését megerősítve, élni 

kíván elővásárlási jogával. 
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A felépítményekre tulajdonjogot az önkormányzat csak úgy szerezhetett, ha él az elővásárlási 

jogával. Ellenkező esetben maradt volna az osztott (más az épületek tulajdonosa) tulajdonjog 

az ingatlanon.  

 

Az adás-vételi szerződés alapján a teljes vételár kiegyenlítésre került, az önkormányzat 

tulajdonjogát az épületekre az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. 

 

A végelszámoló telefonon adott tájékoztatása alapján a Szentendre és Vidéke ÁFÉSZ a 

végelszámolási kérelmét visszavonta. Ez a hatályos cégnyilvántartásból is megállapítható. 

 

Fentiek miatt az adásvételi szerződés előzőekben írt birtokbaadásra vonatkozó rendelkezései 

lehetetlenültek, így az adás-vételi szerződés ezen részei érvénytelenek. 

Tekintettel arra, mivel a teljes vételár az önkormányzat részéről megfizetésre került, így az 

önkormányzat követelheti az ingatlanok azonnali birtokbaadását. 

 

Fentiekre tekintettel dr. Kirchhof Attila aljegyző levélben fordult az ÁFÉSZ képviselőjéhez 

(volt végelszámolójához) az ingatlanok haladéktalan birtokbaadása iránt.  

 

2./ Ha igen, mi a szándéka az önkormányzat vezetésének ezzel a területtel? 

Bérbeadás útján történő hasznosítás.  

 

3./A jelenlegi bérlő mire számíthat? 

A jelenlegi bérlők bérleti szerződését az önkormányzat nem ismeri. A szerződésekről csak 

annyi információja van, hogy határozatlan idejűek és 3 havi rendes felmondással mondhatóak 

fel.  

Vagyongazdálkodási csoport a szerződések ismeretében tud csak végleges javaslatot tenni.   

Vagyongazdálkodási csoport elsődleges javaslata a pályázat útján történő bérbeadás. A 

pályázatra bárki, így a Gazdabolt Kkt. és az Innel-Trade Kft. is jelentkezhetnek.  

 

dr. Filó András képviselő kérdése: 

 

„Tisztelt Címzetes Főjegyző Asszony! 

 

 

 

A 2011. augusztus 30.-i rendkívüli Jogi Bizottsági ülésen dr. Túri Edittől a következő 

mondatok hangzottak el: (nem szószerinti idézet) 

 

1.   A „Rigó ügy” kapcsán megtartott helyszíni szemlén az önkormányzatot képviselő 

köztisztviselő (Barra Judit) elmondása szerint az ott – ki tudja milyen minőségben – 

jelen lévő dr. Filó András megpróbálta befolyásolni a szakértőt. 

2.   A befolyásolás az önkormányzat érdekeit jelentősen veszélyeztethette. 

 

Természetesen a teljes szöveg visszahallgatható az ülésen készült felvételről. 

 

 

Ezzel kapcsolatosak a kérdéseim. 

 

1.  Valóban tett-e ilyen jellegű kijelentést Barra Judit bárkinek is, vagy ez dr. Túri Edit 

szokásos hamis állításainak egyike? 

2.  Amennyiben tett ilyen kijelentést Barra Judit, akkor kérném azt szó szerint 

jegyzőkönyvezni, vagyis hogyan „próbáltam meg befolyásolni” az igazságügyi 

szakértőt. 
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dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző válasza :  

 

Tisztelt Képviselő Úr! 

 

 

A 2011. augusztus 25-i rendkívüli Jogi és Ügyrendi Bizottsági ülésen dr. Turi Edittől 

elhangzottakkal kapcsolatban feltett kérdésére dr. Turi Edit ügyvéd, Barra Judit építéshatósági 

ügyintéző és Gabay Anett vagyongazdálkodási referens nyilatkozata jelen válasz mellékletét 

képezi. 

 

A kérdéssel kapcsolatban a Jogi és Ügyrendi Bizottság üléséről készített szószerinti 

jegyzőkönyv 4. oldalán található dr. Túri Edit hozzászólása, miszerint: 

„A szakértői bejáráson személyesen nem volt jelen, de kérte az önkormányzat képviseletét, a 

vagyoncsoportot, hogy legyenek jelen a szakértői bejáráson. Ezen szakértői bejáráson dr. Filó 

András képviselő is jelen volt. Azt nem lehet tudni, hogy milyen minőségben vett részt, de az 

önkormányzat képviseletében nem jelenhetett meg, hiszen a jogszabály e vonatkozásában 

csak a Polgármester vagy tisztségével összefüggő a meglévő feladatok vonatkozásában kaphat 

meghatalmazást. A szakértői jelentésből ki fog derülni, hogy milyen címen jelent meg. 

Kizárásos alapon csak a Rigó István képviseletében lehetett jelen, amit az önkormányzati 

törvény zár ki, hogy ő az önkormányzattal szemben lévő felet képviselje. A későbbiekben a 

szakértő véleménye őt fogja megjelölni, mint jelenlévő felet, hogy milyen jogcímen jelent 

meg azt ő nem tudja.” 

 

Továbbá a jegyzőkönyv 6. oldalán dr. Túri Edit következő hozzászólása hangzott el:  

„dr. Túri Edit: elmondja, hogy a Ptk. meghatározza, hogy ki lehet képviselő. Jelenleg 

ügyvédként praktizál dr. Filó András, mint képviselő. Egy szakértői bejáráson pontosan tudja, 

hogy csak a felek lehetnek jelen, mert ez nem nyilvános. Azon a szakértői eljáráson ő 

személyesen nem volt ott, de azt tudja, hogy a képviselő úr ott volt, azt viszont nem tudja, 

hogy milyen minősítésben jelent meg. Az önkormányzat képviseletében nem lehetett jelen, 

mert az önkormányzat jogszabálya szerint nem lehetett jelen és mint hallgatóság sem lehetett 

jelen, mert ilyen esetben a szakértőnek ki kell, hogy zárja. Azt, hogy ott hogyan viselkedett 

azt nem terjeszti elő, mert csak hallomásból van erről tudomása. Egy hölgy mondta neki, hogy 

milyen magánbeszélgetést próbált folytatni a szakértővel. E vonatkozásban nem kíván 

nyilatkozni, majd a szakértőt személyesen a tárgyaláson meghallgatják és kérdéseket intéznek 

hozzá, azzal kapcsolatban, hogy dr. Filó András képviselő jelenléti minőségét hogyan 

akceptálja. Abban az esetben, ha nem fogja ezt szerepeltetni a szakértői véleményben, de 

vélhetőleg dr. Filó András képviselő előadása szerint ezt fogja szerepeltetni. 

dr. Filó András képviselő előadását azzal indította, hogy ez az előterjesztés nem Rigó István 

ügyéről szól. Ezzel nem ért egyet és úgy gondolja, hogy csak Rigó István lakó ügyéről van 

szó. Képviselő úr által elmondott vélemények róla, hogy sorozatosság, helytelenség 

valótlanságokra vonatkozik, amiket vehemensen adott elő. Úgy gondolja, hogy jelenleg nem 

ez az a jogi fórum ahol ezt problémát megtudnák beszélni, mert nem erről van szó. Továbbra 

is azt hangsúlyozza, hogy olyan módon jár el az önkormányzat ellen dr. Filó András 

képviselő, ami az önkormányzati képviselők jogállásáról szóló törvény szabályai szerint 

érvénytelen és ezért a képviselő úrnak le kellene mondania, ha ezt továbbra is így képviseli az 

önkormányzat ellen. Képviseletben csak a jogszabály szerinti módon járhat el egyébként nem. 

Nem lehet képviseletről beszélni. A bizottságot kéri, hogy ezt figyelembe véve az előadottak 

szerint kéri mellőzni a határozati javaslat támogatását.” 
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39. Egyebek: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Tolonics Gyulának a Költségvetés és 

Vagyongazdálkodási Bizottság elnökének 

 

Tolonics Gyula KVB elnöke: Elmondja, hogy a nyáron a Duna korzó üzlettulajdonosai 

kérték, hogy a Gombával szemben még meglévő padokból följebb is helyezzen az 

Önkormányzat, hogy látható legyen a vállalkozásuk. Ez meg is történt. A tegnapi 

információja szerint az egyik pad eltűnt. Miután kamera van azon a környéken, szeretné ha 

ennek utána néznének, és javasolja többször átnézni ezeket a felvételeket, hátha más 

bűncselekményekre is fény derül. 

 

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

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Válaszában elmondja, hogy kérné Tolonics Gyula 

KVB elnököt arra, hogy határozza meg a napot, amikor történt, és ha ez hét napon belül esik, 

akkor utána tudnak nézni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Tájékoztatásképpen elmondja a gátnál lévő homokzsákok 

ügyében, hogy a Katasztrófavédelmi Bizottság válaszát várja abban, hogy szükség van-e a 

gátnál a homokzsákokra, vagy elég a kőszekrény is. Amennyiben azt a választ kapja, hogy a 

homokzsákoknak nincs érdemi hatása, úgy az Önkormányzat haladéktalanul elbontatja, ha 

viszont azt a választ kapja az Önkormányzat, hogy a kőszekrény nem elég, úgy jövő év 

márciusáig a munkák elkezdéséit ott maradnak, felújítva 

Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Szeretné kérni a Hivataltól, hogy a Concerto programmal 

kapcsolatban tájékoztassák a lakosságot, hogy hol tart az ügy.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Válaszában elmondja, hogy a helyszínen több alkalommal 

kint volt az ÉMI Kft. részéről Matolcsi úr és Alpolgármester úr is. Beadásra került a  pályázat, 

mellyel kapcsolatban még semmilyen válasz nem érkezett, amennyiben kap az Önkormányzat 

választ erről tájékoztatást ad. Ez ügyben már többször kereste Bencsik úrat, hogy több mint 

egy éve beadott pályázat ügyében nem érkezett válasz. Amennyiben kap az Önkormányzat 

választ, azonnal tájékoztatja a lakosságot. A Radnóti társasház is ki volt jelölve, a 

közgyűlésen az a döntés született, hogy visszalépnek, Kiss Imre közös képviselő azóta le is 

mondott. Matolcsi úrék pedig azt vizsgálják, hogy ezt a fejlesztést hol lehetne máshol 

megvalósítani. Megjegyzi, hogy Kun Csaba VKIB elnök, és az Alpolgármester úr is többször 

nyilatkozott ez ügyben.  

Kérné dr. Török Balázs alpolgármester urat, hogy  Matolcsi úr segítségével állítson össze egy 

tájékoztatót. 

Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Kérdezi, hogy az úttársulásokra megszavazott pénzt, az 

Önkormányzat tudja-e biztosítani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy minden kifizetést befagyasztott az 

Önkormányzat. A Raiffeisen Bank nyilatkozatára vár az Önkormányzat, mely válasz után tud 

csak ebben a témában válaszolni.  
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Megadja a szót dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőnek. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Elmondja, hogy az Önkormányzat törekszik arra, hogy 

mind az egyéb oktatási kulturális pályázatokat, sport és nyílván ezen belül az úttársulásokat is 

finanszírozni tudja az Önkormányzat, de az elszámolhatóság miatt a projektekhez kapcsolódó 

kifizetések az elsődlegesek. Mindenképpen törekszik az Önkormányzat arra, hogy 60 napon 

túli kifizetetlen számlája ne legyen. Bízik benne, hogy az adó bevételek időszakában 

lehetőség lesz finanszírozása.  

 

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

Mártával a Közgazdasági iroda vezetőjével egyeztetett ez ügyben, tájékoztassák Fülöp Zsolt 

képviselőt.  

Megadja a szót Zakar Ágnesnek, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökének. 

 

Zakar Ágnes OKB elnöke: Elmondja, hogy a Bükkös parton a közvilágítás nem működik, ezt 

már többször bejelentette, és ebben kérne segítséget. Továbbá elmondja, hogy az ELMŰ 

három hónapja kiásott egy gödröt a villanyoszlop körül és az azóta is ott van.  

Szeretné elmondani, hogy a Pest Megyei Múzeum meghívta a Képviselő-testület tagjait a 

Szentendre vonzásával a Kortárs Iparművészek szentendrei képtárban történő kiállítására. A 

pontos időpontról e-mail-ben tájékoztatja a Képviselő-testületet. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót, dr. Pázmány Annamária képviselőnek. 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: Elmondja, hogy a János utcai híd nagyon rossz 

állapotban van, a kátyúzás már nem segít. Ezenkívül a János utca és a György utca 

forgalomszabályozása sem megoldott. A Tilinkó utca elején a járda tudomása szerint tervbe 

van véve, de kérné megoldani. A VOLÁN pályaudvarnál szeretne fedett várótermet, és ide 

tartozik az a probléma is, hogy a Püspökmajorra induló busz nem várja be a HÉV-et. Felhívja 

a figyelmet a Kálvária utca Angol ház előtti gyommentesítésére. A SZEI-nél a tüdőgondozó 

bejáratához szeretne egy padot tetetni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Felhívja a figyelmet, hogy ebben a hónapban lesz egy 

rendkívüli Képviselő-testületi ülés a V-8 Uszoda és Szabadidő Központtal kapcsolatban. 

 

Az Képviselő-testületi ülést 22.38 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

polgármester címzetes főjegyző 

 

 


