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Szám: 19/2011. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2011. szeptember 30-án (csütörtökön) 8.00 órai kezdettel  

tartott rendkívüli üléséről 

 

 

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

Zoltán, dr. Dukai Miklós, Fekete János, dr. Filó András, Fülöp Zsolt, 

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

Pintér Ádám, és Tolonics Gyula képviselők 

 

Távol van:   Hidegkuti Gergely és Zakar Ágnes képviselők 

 

Hivatalból jelen 

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

 

Tanácskozási joggal 

jelen van az ülésen:   Bartha Enikő jegyzői kabinet vezetője, Puhl Márta irodavezető, 

Szűcs Imréné irodavezető, Dala-Nagy Katalin közművelődési 

referens. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 8.13 órakor a rendkívüli ülést megnyitja, megállapítja, hogy 

13 fővel határozatképes. Megadja a szót. 

 

dr. Filó András képviselő: ügyrendi hozzászólásában kifogásolja, hogy az ülés időpontjáról 

előző nap negyed négykor kapott értesítést, miközben a délelőtt folyamán tartott Tulajdonosi 

Bizottsági ülésen a FIDESZ-es képviselők előtt már ismert volt a rendkívüli ülés időpontja. 

Kérdése, mi az oka annak, hogy az ellenzéki képviselők későn kapják meg a meghívót? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem vitatja a felvetés jogosságát, és elnézést kér. Elmondja, 

hogy az előterjesztés tartalmát nem ismerte egyik képviselő sem. Már a hét elején szó volt a 

rendkívüli ülés összehívásáról, a lehető legkésőbbi időpontban. Ennek oka, hogy a témát a 

mai nap 10 órától tárgyalja a Pest Megyei Közgyűlés, és az ülésen az ide vonatkozó döntéshez 

szükség van a város döntésére is. 

 

dr. Filó András képviselő mikrofonon kívül folytatja észrevételeit, amelyre Polgármester úr 

reagál.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismeretei szerint a rendkívüli ülés időpontjáról a Hivatal 

munkatársai végigkérdezték a képviselőket az időpontról.  

 

Magyar Judit képviselő: csatlakozik Képviselő úr észrevételéhez. Jelzi, hogy az intézmények 

áttekintésére létrehozott munkacsoport ülésén – amelybe beválasztották – azért nem tudott 

részt venni, mert annak időpontjáról későn kapott értesítést és a számára rendelkezésre álló 
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idő kevésnek bizonyult arra, hogy egyik délutánról a másikra átszervezze a programjait. Kéri, 

hogy már akkor kapjanak jelzést egy ülés időpontjáról, amikor körvonalazódik az ülés 

összehívásának lehetősége. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jogosnak tartja az észrevételt. Ígéretet tesz arra, hogy a 

jövőben szélesebb körben tájékoztatják a képviselőket. Elmondja, azért csak 1-2 képviselőnek 

szóltak, hogy a határozatképesség biztosan meglegyen.  

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a napirendi pont elfogadását.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3259   Száma: 11.09.30/0/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 30 08:17  

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 - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

pontot. 
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N A P I R E N D  

 

 

1.  Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár további változatlan 

színvonalon történő működésének kérdéséről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

 

 

 

           

1.  Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár további változatlan színvonalon történő  

működésének kérdéséről  

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatásul felolvas az előterjesztésben szereplő 

táblázatból, ismerteti annak számadatait. Nem szerepel a táblázatban, hogy Budakalász 800 

eFt támogatást szavazott meg a könyvtár támogatására. A reggel történt körtelefonról kér 

tájékoztatást Címzetes Főjegyző Asszonytól.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: elmondja, Pomáz és Kisoroszi önkormányzataitól 

kapott információkat, mely szerint nehéz anyagi helyzetükre hivatkozással nem tudnak 

hozzájárulni a könyvtár működéséhez.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: beszámol arról, hogy egyeztetést folytatott az Ipartestület 

Elnök-helyettesével, aki nem tudott tájékoztatást adni arról, hogy bármilyen komolyabb 

összeg érkezett volna számlájukra ez idáig, mindössze 10 eFt befizetésére került sor. A mai 

nap folyamán ismét próbáltak tőle információt szerezni, de nem tudták őt elérni telefonon. 

Biczák Péter igazgató úr arról tájékoztatta, hogy néhány könyvvásárlás, könyvátadás történt, 

valamint az alapítvány számára is érkeztek adományok. A Szentendréért Közalapítványban is 

nyitottak egy alszámlát a gyűjtés céljára. Kéri a Közgazdasági Iroda Vezetőjét, adjon ennek 

eredményéről tájékoztatást.  

 

 

Hidegkuti Gergely képviselő megérkezik az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 14 fő.  

 

 

 

Puhl Márta Közgazdasági Iroda vezetője: az előző napi egyenleg alapján 10 eFt érkezett a 

számlára.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: most kapott az Ipartestülettől értesítést, amelyben arról 

tájékoztatták, hogy a következő hét hétfőjén tartanak vezetőségi értekezletet, ahol minden 

vezetőségi tag beszámol az általa külön gyűjtött összegről. Ez után adnak pontos tájékoztatást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Magyar Könyvtárosok Országos Egyesületének Szervezete 

levélben fordult hozzá azzal a kéréssel, hogy segítsék a PMK-t, és megküldték számára a több 

ezer nevet tartalmazó, aláírt íveket, amelyet a Könyvtár megmentése érdekében gyűjtenek.  
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Fekete János képviselő: tájékoztatást ad arról, hogy a TESZ által e célra nyitott alszámlára, 

az előző napi egyenleg alapján 47 eFt érkezett.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a Közgazdasági Iroda Vezetőjét, adjon tájékoztatást 

arról, hogy városi szinten mekkora összeggel tudják a könyvtár működését támogatni.  

 

Puhl Márta Közgazdasági Iroda vezetője: végignézve a pénzügyi teljesítési adatokat a 

támogatások vonatkozásában, maximum 1,5 MFt összeget tudnak biztosítani erre a célra, 

amely az EU Népek Fesztiváljának  megrendezésére tervezett összegből és a ki nem osztott 

alapok maradványösszegéből tevődik ki. Kéri a testület döntését arról is, hogy az alapok 

további pénzfelosztást nem kaphatnak, zárolják erre a célra.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kiegészítésül elmondja, hogy a kialakult rendkívüli helyzet 

indokolja az alapok zárolását. Befogadja a javaslatot. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3260   Száma: 11.09.30/1/0/A/KT 

Ideje: 2011 szeptember 30 08:23  

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 - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

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

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

416/2011. (IX. 30.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. Szentendre város Önkormányzata kiemelten fontos és lényeges feladatnak tartja a Pest 

Megyei Könyvtár fenntartását, de tekintettel az önkormányzat pénzügyi helyzetére, a 

kistérségi települések és a lakosság közadakozásából összegyűlt összegeket 

kiegészítve 1.500.000,- Ft támogatást tud nyújtani a könyvtár működtetéséhez. A 

Képviselő-testületi döntést követően érkező befizetések Szentendre Város 

Önkormányzata által fizetett összeget csökkentik. A támogatás elszámolás mellett 

kizárólag a könyvtár dolgozóinak személyi juttatásaira fordítható.  

2. felkéri Pest Megye Közgyűlésének elnökét, hogy döntésüknél vegyék figyelembe az 

önkormányzati feladatellátás kötelező voltát, és olyan döntést hozzanak, amely nem 

veszélyezteti a könyvtár működőképességét. 

3. felkéri a Polgármestert, a döntésről tájékoztassa Pest Megye Közgyűlésének elnökét, 

hogy a Közgyűlés a felajánlott támogatás összegének figyelembe vételével a lehető 

legméltányosabb döntést hozza meg a Pest Megyei Könyvtár további működésével 

kapcsolatban.   

 

 

Felelős:        Polgármester 

Határidő:    2011. szeptember 30. 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

417/2011. (IX. 30.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,  

 

1. hogy az egyes alapokban maradványként szereplő összeg zárolása után, a Pest 

Megyei Könyvtár működési kiadásainak támogatására fordítja. 

 

2. hogy az Európai Népek Fesztiváljának előirányzat maradványát a Pest Megyei 

Könyvtár működési kiadásainak támogatására fordítja.  

 

Felelős:        Polgármester 

Határidő:     azonnal 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a képviselők megjelenését és az ülést 8.23 órakor 

bezárja.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


