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Szám: 27/2012. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2012. augusztus 2-án (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel  

tartott rendkívüli üléséről 

 

 

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

Filó András, Kiss Károly, Kun Csaba, dr. Pázmány Annamária, 

Pintér Ádám, Zakar Ágnes képviselők 

 

Távol van: Török Balázs általános alpolgármester, Fekete János, Fülöp Zsolt, dr. 

Kőrösi Tibor, Magyar Judit, és Tolonics Gyula képviselők. 

   

Hivatalból jelen 

van az ülésen:  dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző, dr. Gerendás Gábor aljegyző, 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

Tanácskozási joggal jelen van az ülésen:  dr. Ligetfalvi Kinga jegyzői kabinet vezetője, 

Dala-Nagy Katalin köznevelési és testületi referens, dr. Dóka Zsolt 

jogi iroda vezetője, Kádár Kristóf kommunikációs referens 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 17.51 órakor az ülést megnyitja, jelenlévő képviselők száma 9 

fő, az ülés határozatképes. Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3960   Száma: 12.08.02/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 augusztus 02 17:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 100.00 60.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 9 100.00 60.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   40.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 
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dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

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

elfogadta. 

 

 

NAPIREND  

   

 Cím Előterjesztő 

1 Előterjesztés a Magyarországi Evangélikus 

Egyházzal óvodaátadás ügyében kötött 

megállapodás módosításáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

2. Előterjesztés az autóbusszal végzett menetrend 

szerinti helyi személyszállításról 

dr. Török Balázs 

alpolgármester 

3. Előterjesztés a tiltott, kirívóan közösségellenes 

magatartások helyi szabályozásáról és a 

közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól 

szóló rendelet megalkotásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

4. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítása és 

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló, többször 

módosított 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról 

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

zárt zárt ülésen tárgyalandó az előterjesztés 

hivatal szervezeti átalakításra vonatkozó 

része! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

5. Előterjesztés a kultúra, turisztika és 

közművelődés vezetéséről 

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

zárt ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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6. Előterjesztés a közterület-használat rendjének 

szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. 

rendelet módosításáról szóló …/2012. (…) 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

7. Előterjesztés a Városrehabilitációs pályázat 

költségvetésének változásáról 

Polányi Sándor 

Reorganizációért felelős alpolgármester 

8. Előterjesztés a Szentlászlói út 60. szám alatti 

ingatlanok értékesítésre való kijelöléséről 

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

zárt ülés rendelhető el! 

Polányi Sándor 

Reorganizációért felelős alpolgármester 

9. Előterjesztés a Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde 

intézményvezetői pályázati kiírásáról 

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

zárt ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

10. Előterjesztés a Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde 

alapító okirat módosításáról 

dr. Molnár Ildikó 

címzetes főjegyző 

11. Előterjesztés a Vakok és Gyengénlátók Közép-

Magyarországi Regionális Egyesületével kötendő 

együttműködési megállapodásról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

 

 

1. Magyarországi Evangélikus Egyházzal óvodatartás ügyében kötött megállapodás 

módosítása 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

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

bizottsági elnököknek, képviselőknek. Egyéb kérdés észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja 

a határozati javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3961   Száma: 12.08.02/1/0/A/KT 

Ideje: 2012 augusztus 02 17:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 100.00 60.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 
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Szavazott 9 100.00 60.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   40.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

261/2012. (VIII. 2.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. a Magyarországi Evangélikus Egyházzal 2011. május 17. napján kötött megállapodást 

a határozat mellékletét képező szerződéssel módosítja; 

2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

2. Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 

 Előadó: dr. Török Balázs alpolgármester 

 

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

előterjesztéshez kiegészítés is készült, majd megadja a szót Polányi Sándor reorganizációért 

felelős alpolgármesternek.  

 

dr. Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Elmondja, hogy az eredeti 

előterjesztésben a legrosszabb számszaki adatok szerepelnek. Olyan céggel szeretnének 

szerződést kötni, aki felvállalja a helyi közlekedést, szakértői becslések alapján ez havi kb. 2 
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millió forintból megoldható. Amennyiben ezt szeptembertől sikerülne megvalósítani, akkor az 

éves kihatása ugyan annyi lesz, mint a költségvetés, jövőre viszont határozott megtakarítást 

jelentene.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőnek. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Szövegszerűen javasolja pontosítani a határozati 

javaslat 3. pontját, mely szerint „hogy a reorganizációs terv alapján készülő új költségvetés 

készítésénél vegye figyelembe a közszolgáltatás költségét.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármestertől, hogy befogadható-e a javaslat? 

 

dr. Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Igen, befogadja.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3962   Száma: 12.08.02/2/0/A/KT 

Ideje: 2012 augusztus 02 17:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 100.00 60.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 9 100.00 60.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   40.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 



 6 

Magyar Judit Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza:      

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

262/2012. (VIII. 2.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az autóbusszal végzett menetrend 

szerinti helyi személyszállítás tárgyában az alábbi döntéseket hozza  

 

1. az 1. rész: "Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás Szentendrén 

(Pismány városrészen kívül)" 2. rész: "Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 

személyszállítás Szentendre Pismány városrészén" tárgyú, az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában 2011/S 227-368778 azonosító számon megjelent részvételi felhívással 

induló közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 92. 

§ a) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja, mert az egyetlen ajánlattevő, a 

VOLÁNBUSZ Zrt. nem nyújtott be végső ajánlatot. 

2. felkéri az általános alpolgármestert, hogy az új közszolgáltató kiválasztása érdekében 

kérjen be ajánlatokat és annak eredményét terjessze a Képviselő-testület elé; 

3. felkéri a reorganizációért felelős alpolgármestert, hogy a reorganizációs terv alapján 

készülő új költségvetés készítésénél vegye figyelembe a közszolgáltatás költségét. 

 

Felelős:  
3. pont: polgármester 

4. pont: általános alpolgármester 

5. pont: reorganizációért felelős alpolgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

3. A tiltott kirívóan közösségellenes magatartások helyi szabályozásáról és a 

közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló rendelet megalkotása  

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket, továbbá 

elmondja,hogy a javasolt módosítások beépítésre kerültek. Megadja a szót bizottsági 

elnököknek, képviselőknek. Egyéb kérdés észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a rendelet 

tervezetet. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3963   Száma: 12.08.02/3/0/A/KT 

Ideje: 2012 augusztus 02 17:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 
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Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 88.89 53.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 11.11 6.67 

Szavazott 9 100.00 60.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   40.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Tart. - 

Fekete János Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

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

elfogadta, és  a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2012. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete  

a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások helyi szabályozásáról és a közigazgatási 

bírság kiszabásának szabályairól 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdés és 143. § (4) bekezdés 

e) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások helyi 

szabályozásáról és a közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól az alábbi rendeletet 

alkotja.  

 

 

 

 



 8 

Általános rendelkezések 

1. § 

 

(1)  Jelen rendelet alkalmazásában tiltott, közösségellenes magatartásnak minősül minden 

olyan magatartás,  amely a társadalomra nem veszélyes, de a közösségi együttélés 

szabályaival ellentétes, és amelyet  Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

közösségellenes magatartásnak minősít. 

(2)  A rendelet hatálya kiterjed Szentendre Város közigazgatási területén minden természetes 

és jogi  személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (továbbiakban: aki), aki az 

e rendeletbe  ütköző  cselekmények valamelyikét követi el. 

 

Állattartási szabályok megszegése 

2. § 

 

(1) Aki  

a) olyan helyen tart állatot, ahol az állattartásról szóló 12/2010. (IV.15.) Önk. sz. rendelet 

(továbbiakban: állattartási rendelet) tiltja, vagy a meghatározott darabszámot 

meghaladó állatot tart, 

b) csak engedéllyel tartható állatot engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérően tart, 

c) állatát nem az előírt tartási és higiéniai követelmények szerint tartja, 

d) állatáról nem gondoskodik megfelelően: éhezteti, saját vagy más állatát bántalmazza, 

ingerli,  

e) állattartásával a szomszédos ingatlanok használóinak nyugalmát (szaggal, zajjal vagy 

más módon) az állattartási rendeletben foglalt előírások megsértésével zavarja, 

f) a trágya és trágyalé tárolására és elhelyezésére vonatkozó előírásokat megszegi, 

g) az elhullott állat szállításig történő tárolására, a tetem megsemmisítésére vonatkozó 

előírásokat megszegi, az állati hullát közterületen lerakja, vagy elhagyja, 

h) nem biztosítja vagy akadályozza ingatlanán az állattartás ellenőrzését, 

i) az állattartási rendeletben előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, 

j) az állat felügyeletét ellátó jogosult állatorvos véleménye alapján harapós, támadó, 

vagy kiszámíthatatlan természetű ebet közterületen szájkosár nélkül vagy úgy vezet, 

hogy az más állat vagy ember egészségét, testi épségét, életét veszélyezteti, illetve kárt 

okoz, 

k) állatot erkélyen, loggián, lakóépület közös használatra szolgáló helyiségeiben 

területein tart, odaszoktat, élelmiszert árusító helyiségbe, piac, területére, 

egészségügyi, szociális, kulturális intézmény területére, ügyfélforgalmat bonyolító 

középületbe, uszodában, bekerített játszótérre, önkormányzati intézmény helyiségébe 

beenged, illetve bevisz, 

l) az állat szaporulatát az elválasztást követő 8 napon belül nem távolítja el, 

m) eb- és/vagy macska tenyészetet engedély nélkül létesít, illetve fenntart, 

n) állata által a közterületen vagy közforgalmú járművön okozott szennyeződés 

eltávolításához nem tart magánál megfelelő eszközt, 

o) beteg állatát nem gyógyíttatja, ebét veszettség ellen nem oltatja be,  

p) közterületen állatot legeltet, etet, felügyelet nélkül hagy,  

q) ebet közterületen póráz nélkül sétáltat, illetve harapós, nagytestű vagy támadó 

természetű ebet szájkosárral nem látja el, 

r) ebet közterületre a tulajdonost és a veszettség elleni oltást jelző azonosító biléta nélkül 

kivisz, az eb biztonságos egyedi azonosíthatóságáról mikrochip beültetése útján nem 

gondoskodik, 
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és magatartása nem minősül szabálysértésnek, vagy súlyosabb büntető rendelkezések hatálya 

alá tartozó cselekménynek, tiltott közösségellenes magatartást valósít meg és helyszíni vagy 

közigazgatási bírsággal sújtható. 

(2) A közigazgatási eljárás a tulajdonos állattartási jogának korlátozása, illetve 

megszüntetésére irányuló egyéb hatósági intézkedés mellett is lefolytatható, ismételt 

szabályszegés esetén az állat elkobzása is elrendelhető. 

 

Az önkormányzat jelképeinek jogosulatlan használata 

3. § 

 

Aki  

a) a város jelképeit jogosulatlanul vagy engedélytől eltérő vagy a közösséget sértő 

módon használja fel, vagy az engedélyben foglaltakat megszegi, vagy kijátssza, 

b) Szentendre város címerét és zászlóját, továbbá Szentendre város nevére utaló 

elnevezést olyan módon használja, hogy a város jó hírnevét, vagy a város 

lakosságának érzületét sérti, 

és magatartása nem minősül szabálysértésnek, vagy súlyosabb büntető rendelkezések hatálya 

alá tartozó cselekménynek, tiltott közösségellenes magatartást valósít meg és helyszíni vagy 

közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

 

Az egyes vállalkozási formák gyakorlásának területi korlátozásának megszegése 

4. § 

 

Aki a város közigazgatási területén  

a) massage szalont tart fent, amely szexuális szolgáltatást is biztosít, 

b) erotikus szolgáltatás nyújt, 

c) peep show tevékenységet folytat, 

d) szexuális segédeszközöket árúsít, 

e) pornó kiadványokat közszemlére teszi, hirdeti, 

f) szex-shopot (erotikus termékek forgalmazására szolgáló üzlet) működtet, 

g) a)-f) pontokban felsorolt tevékenységeket hirdeti 

és magatartása nem minősül szabálysértésnek, vagy súlyosabb büntető rendelkezések hatálya 

alá tartozó cselekménynek, tiltott közösségellenes magatartást valósít meg és helyszíni vagy 

közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

A helyi értékek védelmével kapcsolatos szabályok megsértése 

5. § 

 

Aki a helyi védettség alá helyezett építészei és természeti értékeket  

a) károsítja, megrongálja, megsemmisíti,  

b) engedély nélkül megváltoztatja,  

c) védett értékek megjelölését eltávolítja, vagy megrongálja,  

és magatartása nem minősül szabálysértésnek, vagy súlyosabb büntető rendelkezések hatálya 

alá tartozó cselekménynek, tiltott közösségellenes magatartást valósít meg és helyszíni vagy 

közigazgatási bírsággal sújtható. 
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Utcanév-, házszám-, és emléktáblával kapcsolatos szabályok 

6. § 

 

Aki 

a)   utca-névtáblát, házszámtáblát, megrongál, eltakar, beszennyez, vagy bármely más 

módon a tájékoztató jellegét megszünteti, jogtalanul kihelyez, vagy eltávolít, 

b) az ingatlanán házszámtáblát a közterületről jól láthatóan az épületre, bejárati kapura 

(üres telken a kerítésre) felszólítás ellenére sem helyez ki, ezzel akadályozva az egyéb 

hatósági és egyéb intézkedést, 

és magatartása nem minősül szabálysértésnek, vagy súlyosabb büntető rendelkezések hatálya 

alá tartozó cselekménynek, tiltott közösségellenes magatartást valósít meg és helyszíni vagy 

közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

A szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos szabályok megsértése 

7. § 

 

 Aki  

a) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot nem a vonatkozó helyi 

önkormányzati rendelet előírásai szerint gyűjti, adja át a szolgáltatónak, 

b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot közterületen a szelektív 

hulladékgyűjtő mellé, illetve egyéb nem engedélyezett helyen helyez el, 

c) a Szolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl és 

ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az 

átvett gyűjtőedények űrtartalmát, 

d) kötelező közszolgáltatási szerződés-kötési kötelezettségének nem tesz eleget, 

e) a tulajdonában/használatában lévő hulladékgyűjtő edényt – az ürítési időszak 

kivételével – közterületen tárol, helyez el, vagy elszállítás céljából úgy helyezi el, 

hogy az a közlekedés biztonságát veszélyezteti, 

f) települési szilárd hulladékot veszélyes hulladékkal összekeverve, állati tetemet, építési 

törmeléket, egyéb tűz- és robbanásveszélyes, mérgező anyagot helyez el a 

gyűjtőedénybe, 

g) az előre meghirdetett lomtalanítási időpont előtt olyan időpontban helyez ki 

hulladékot, mellyel zavarja az arra közlekedők testi épségét, illetve a közvetlen 

környezetben élők nyugalmát, vagy bármilyen módon megszegi a nagydarabos 

hulladék elszállítására vonatkozó helyi szabályokat, 

h) a tevékenysége során keletkező folyékony hulladékot nem a környezet beszennyezése 

nélkül kezel, tárol, illetve szállít el, 

i) a folyékony hulladékszállítás során keletkezett szennyeződést a közterületről nem 

távolítja el, 

és magatartása nem minősül szabálysértésnek, vagy súlyosabb büntető rendelkezések hatálya 

alá tartozó cselekménynek, tiltott közösségellenes magatartást valósít meg és helyszíni vagy 

közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

Közterület-használattal kapcsolatos szabályok megszegése 

8. § 

 

(1) Aki  

a) közterületet engedély nélkül rendeltetéstől eltérő módon, illetve célra használja, 

b) közterületen - a városi rendezvényeket, illetve a város által engedélyezett 

rendezvényeket kivéve – alkoholt árusít, fogyaszt, 
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c) közterületen rendeletben tiltott tevékenységet (pl.: felhajtói tevékenység, kolduló, 

kéregető tevékenység, autóablak mosás, gépkocsi mosás, stb.) végez, 

d) a részére kiállított közterület-használati engedélyt harmadik személynek továbbadja, 

ezzel kijátszva az adó- és egyéb díjtartozás megfizetési kötelezettség igazolásának 

meglétét engedély megadásához, 

e) a közterületet közterület-használati engedélytől eltérő módon, az abban meghatározott 

méretek bármelyik paraméterét túllépve használja,  

f) üzemképtelen, hatósági engedéllyel nem rendelkező gépjármű tárolására használja a 

közterületet, 

g) közterületen történő kereskedelmi és szolgáltató tevékenység gyakorlására - melynek 

engedélyezése a mindenkori hatályos jogszabályban meghatározottak alapján történhet 

- közterület-használati engedélyt nem szerez be 

és magatartása nem minősül szabálysértésnek, vagy súlyosabb büntető rendelkezések hatálya 

alá tartozó cselekménynek, tiltott közösségellenes magatartást valósít meg és helyszíni vagy 

közigazgatási bírsággal sújtható. 

(2) A helyi rendelet szabályait megsértő személyt nem mentesíti a helyszíni bírság, illetve a 

közigazgatási bírság megfizetése az engedély nélküli vagy attól eltérő közterület-használat 

után fizetendő közterület-használati díj megfizetése alól. 

  

Köztisztasággal kapcsolatos szabályok megszegése 

9. § 

 

Aki 

a) a hulladékot a közterületen nem a kijelölt hulladékgyűjtőbe helyezi el, 

b) nem gondoskodik az ingatlan előtti járda, valamint a járda és az úttest közötti kiépített, 

vagy kiépítetlen terület gondozásáról, illetve járda hiányában az ingatlan határától 

számított 1,5 m széles területsáv tisztán tartásáról, szemét- és gyom-mentesítéséről, a 

hó eltakarításról és síkosság-mentesítésről, 

c) nem gondoskodik az ingatlan melletti nyílt árok és annak műtárgyai (kapubejárók 

átereszei, ingatlanhoz tartozó összefolyók, csapadékvízgyűjtők) takarításáról, a 

csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolításáról, 

d) nem gondoskodik a beépítetlen telekingatlanok tisztántartásáról, gyommentesítéséről, 

rovar- és rágcsálómentesítéséről, 

e) nem gondoskodik az ingatlanról a járdára, gyalogjáróra, közútra, közterületre kinyúló 

ágak és bokrok nyeséséről, 

f) nem tesz eleget a síkosság-mentesítési kötelezettségének, 

g) forgalmat akadályozó helyen hórakást helyez el, vagy ingatlanáról a közterületre a 

havat kihelyezi, 

h) nem távolítja el a nem megfelelő helyre kihelyezett, vagy idejétmúlt plakátokat, 

i) megsérti a természetes vizek és az ivóvizek tisztaságának védelméhez kapcsolódó 

köztisztasági szabályokat, 

j) közterületen járművet mos, 

k) megsérti az égetésre vonatkozó szabályokat, 

l) anyagszállításnál a közterületet bármilyen módon beszennyezi, 

m) közterületi rendezvények tartását követően tisztántartási kötelezettségének nem tesz 

eleget, 

n) a tevékenysége során keletkezett hulladék ártalmatlanítására vagy hasznosítására 

vonatkozó kötelezettségét nem a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő 

ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával 
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teljesíti, vagy az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek nem 

adja át, 

és magatartása nem minősül szabálysértésnek, vagy súlyosabb büntető rendelkezések hatálya 

alá tartozó cselekménynek, tiltott közösségellenes magatartást valósít meg és helyszíni vagy 

közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

A forgalmi renddel és védett övezetbe történő behajtással kapcsolatos szabályok 

megszegése 

10. § 

 

(1)  Aki  

a) a meghatározott védett és/vagy korlátozott övezet területén érvényes engedélyét az 

előírástól eltérően vagy annak jól láthatóságát nem biztosító módon, vagy más 

gépjárműre kiadott engedélyt helyez el,  

b) védett területre történő behajtáshoz szükséges távirányítót meghamisítja (lemásolja), 

illetőleg hamis vagy meghamisított távirányítót vesz igénybe a behajtáshoz, vagy aki a 

távirányítóval tilalmakat megsértve bármely módon visszaél, 

c) fogatolt járművel (konflissal) érvényes engedély nélkül a védett övezetbe behajt, 

d) a behajtási engedélyt nem az abban meghatározott ki- és berakodáshoz feltétlenül 

szükséges ideig használja, 

és magatartása nem minősül szabálysértésnek, vagy súlyosabb büntető rendelkezések hatálya 

alá tartozó cselekménynek, tiltott közösségellenes magatartást valósít meg és helyszíni vagy 

közigazgatási bírsággal sújtható. 

(2)  A helyi rendelet szabályait megsértő személyt nem mentesíti a helyszíni bírság, illetve a 

közigazgatási bírság megfizetése az engedély nélküli vagy attól eltérő behajtás, várakozás 

után fizetendő díj megfizetése alól. 

 

A plakátok, falragaszok és reklámhordozók elhelyezési szabályainak megszegése 

11. § 

 

(1) Aki  

a) a nem építési engedély köteles reklámhordozót közúti űrszelvénybe nyúlóan, közpark 

zöldfelületén, városképi-, tájképi látványt, vagy kilátást gátló vagy rontó módon 

helyez ki,  

b) a plakátok, falragaszok és reklámhordozók tekintetében az önkormányzati rendeletben 

meghatározott méreteket túllépi, vagy az elhelyezési korlátokat megszegi, 

c) plakátot, falragaszt és reklámhordozót közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút 

szilárd burkolatára festett kivitelben, közterületen álló fákon, padokon, 

emlékműveken, szobrokon, közúti jelzőtábla tartóoszlopán, elektromos hálózat 

tartóoszlopán elhelyez, 

és magatartása nem minősül szabálysértésnek, vagy súlyosabb büntető rendelkezések hatálya 

alá tartozó cselekménynek, tiltott közösségellenes magatartást valósít meg és helyszíni vagy 

közigazgatási bírsággal sújtható. 

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az is, akinek érdekében a plakátot elhelyezték. 

(3) Azt a dolgot, amelyre nézve a (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabálysértést 

elkövették, el kell kobozni. Az elkobzott dolog tulajdonjoga Szentendre Város 

Önkormányzatára száll. 
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A temetőkkel és temetkezésekkel kapcsolatos szabályok megszegése 

12. § 
 

Aki  

a) a temető rendjét megszegi, csendjét zavarja, 

b) a temető területére engedély nélkül gépjárművel behajt, 

c) a temető épületeibe, a temető tartozékaiban, növényzetében kárt tesz, 

d) a temetőben nem a kijelölt helyen tárol, illetve helyre helyez el szemetet, 

e) a temető területére állatot bevisz, 

f) a temető területén közízlést sértő síremléket helyez el, 

és magatartása nem minősül szabálysértésnek, vagy súlyosabb büntető rendelkezések hatálya 

alá tartozó cselekménynek, tiltott közösségellenes magatartást valósít meg és helyszíni vagy 

közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

A zaj elleni védelemmel kapcsolatos szabályok megszegése 

13. § 

 

Aki 

a) engedély nélkül szervez közterületi rendezvényt, vagy  

b) a közterületi rendezvény megrendezésével kapcsolatban kiadott engedélyben 

foglaltakat nem tartja be, vagy  

c) a város területén hirdetési célokra alkalmazott hangosító berendezést délelőtt 10.00 és 

12.00 között, délután 15.00 és 17.00 óra közötti időtartamon kívül üzemeltet, 

d) a lakóingatlanába a háztartási igényeit kielégítő zajjal járó tevékenységet 

hétköznapokon 8-19 óra, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon 9-12 óra, 

délután 15-19 óra közötti időtartalmon kívül végez – kivéve a hibaelhárítással 

kapcsolatos tevékenységet -, mellyel zavarja a szomszédságában élők nyugalmát, 

pihenését, 

és magatartása nem minősül szabálysértésnek, vagy súlyosabb büntető rendelkezések hatálya 

alá tartozó cselekménynek, tiltott közösségellenes magatartást valósít meg és helyszíni vagy 

közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

Útügyi szabályok megszegése 

14. § 

 

Aki 

a) engedély nélkül utat megszüntet, elzár, az úton, az alatta vagy a felett építményt vagy 

más létesítményt, illetőleg ezekhez csatlakozást létesít, 

b) utat engedély nélkül felbont vagy elfoglal, 

c) az út árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást akadályozza vagy 

az árkot (átereszt szennyezi, 

d) az úton elhelyezett útfenntartási anyagra szükségtelenül ráhajt vagy azt szétszórja, 

e) az úton, az alatt, felett vagy mellett végzett munka jelzésére vonatkozó kötelezettségét 

megszegi, 

f) az utat vagy az út műtárgyát megrongálja, 

g) Szentendre Város tulajdonában álló közútjait, járdáit, egyéb közterületeit, - melyekkel 

kapcsolatban a közútkezelői, tulajdonosi feladatokat Szentendre Város Önkormányzat 

látja el - engedély nélkül felbontja, helyreállítási kötelezettségének nem vagy nem a 

jogszabályban, engedélyben meghatározott módon teljesíti 
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és magatartása nem minősül szabálysértésnek, vagy súlyosabb büntető rendelkezések hatálya 

alá tartozó cselekménynek, tiltott közösségellenes magatartást valósít meg és helyszíni vagy 

közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

A zöldfelület kapcsolatos szabályok megszegése 

15. § 

 

Aki  

a) a város területén található zöldfelületeket bármilyen módon károsítja, a zöldfelületek 

építményeit, tartozékait megrongálja, megsemmisíti, 

b) 12 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fát – kivéve a kiszáradt gyümölcsfát – engedély 

nélkül kivág, 

c) a közterületen elhelyezett virágokat leszedi, a fák, bokrok ágait tördeli, megcsonkítja, 

a fákon hirdetést, transzparenst függeszt ki, 

d) a hasznos állatokat és madarakat bármely eszközzel megzavarja (pl.: madárfészket 

rongál, tojást kiszed, stb.), 

e) díszburkolatú járdákon, sétányokon sóval történő síkosságmentesítést végez, 

f) járművével a zöldterületen közlekedik, várakozik (kivéve a zöldterület-fenntartó 

gépeket), illetve járművet mos, 

g) a zöld területeken elhelyezett kerti építményeket, berendezéseket (bútorok, pihenőpad, 

hulladékgyűjtő kosár) nem rendeltetésszerűen használ, 

h) Szentendre Város közigazgatási határán belül, a város által fenntartott játszótereken e 

játszóterek játék felszereléseit rendeltetésellenesen használja, azt megrongálja, 

megsemmisíti, dohányzik, alkoholt visz be, vagy fogyaszt, 

és magatartása nem minősül szabálysértésnek, vagy súlyosabb büntető rendelkezések hatálya 

alá tartozó cselekménynek, tiltott közösségellenes magatartást valósít meg és helyszíni vagy 

közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

Az önkormányzati lakások bérletével kapcsolatos szabályok megszegése 

16. § 

 

Aki önkormányzati tulajdonú lakás esetében 

a)  a bérbeadónak a rendeltetésszerű használat ellenőrzésére irányuló tevékenységét 

akadályozza, 

b)  a bérbeadó jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítését akadályozza, 

d)  a befogadásra vonatkozó szabályokat megszegi, 

és magatartása nem minősül szabálysértésnek, vagy súlyosabb büntető rendelkezések hatálya 

alá tartozó cselekménynek, tiltott közösségellenes magatartást valósít meg és helyszíni vagy 

közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

A vásárok, piacok rendjével kapcsolatos szabályok megszegése 

17. § 

 

Aki vásáron és piacon 

a)  jogosulatlanul végez termékértékesítést, vagy bármilyen más (javító, szolgáltató, 

vendéglátó, stb.) tevékenységet, 

b)  nem forgalmazható terméket hoz forgalomba, 

c)  működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazható terméket nem ilyen módon 

értékesít, 

d)  a jellegére, helyére és idejére vonatkozó szabályokat megszegi, 
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e)  az elárusító hely után fizetendő helypénzt nem fizeti meg 

és magatartása nem minősül szabálysértésnek, vagy súlyosabb büntető rendelkezések hatálya 

alá tartozó cselekménynek, tiltott közösségellenes magatartást valósít meg és helyszíni vagy 

közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

Az üzletek nyitva tartásával kapcsolatos szabályok megszegése 

18. § 

 

Aki az üzletet a kereskedelmi hatóság felé tett bejelentésében vagy a működési engedélyében 

meghatározott nyitva tartási időn kívül, vagy a helyi rendeletben meghatározott kötelező 

zárva tartási időszakban tartja nyitva, és magatartása nem minősül szabálysértésnek, vagy 

súlyosabb büntető rendelkezések hatálya alá tartozó cselekménynek, tiltott közösségellenes 

magatartást valósít meg és helyszíni vagy közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

A kereskedelmi és szolgáltató tevékenységekkel kapcsolatos szabályok megszegése 

19. § 

 

(1) Aki jogosulatlanul kereskedelmi tevékenységet folytat, vagy szolgáltatást nyújt és 

magatartása nem minősül szabálysértésnek, vagy súlyosabb büntető rendelkezések hatálya 

alá tartozó cselekménynek, tiltott közösségellenes magatartást valósít meg és helyszíni 

vagy közigazgatási bírsággal sújtható. 

(2) Azt az árut, amelyre az (1) bekezdésben meghatározott szabályt megszegték, el lehet 

kobozni. Ez elkobzott dolog tulajdonjoga az Önkormányzatra száll át. 

 

Eljárási szabályok 

20. § 

 

(1) A jelen rendeletben meghatározott, tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetője 

ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy százötvenezer forintig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható. 

(2) A kiszabható helyszíni vagy közigazgatási bírság legalacsonyabb összege 5.000 forint.  

(3) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult. 

(4) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146/A §-a 

alapján az e rendeletben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos 

eljárásban átruházott hatáskörben a jegyző jár el. 

(5) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

(6) A tiltott, közösségellenes magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás hivatalból, a 

Polgármesteri Hivatal ügyintézőjének, vagy a közterület-felügyelőnek az észlelése 

alapján indul, ideértve azt az esetet is, amikor állampolgári vagy más szervezet, hatóság 

által tett bejelentés alapján győződik meg a közterület-felügyelő vagy Hivatal ügyintézője 

a magatartás megvalósításáról. 

(7) A bírságot úgy kell megállapítani, hogy igazodjék a cselekmény súlyához. Az elkövető 

személyi körülményeit annyiban kell figyelembe venni, amennyiben azok a hatóság 

rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók. 

(8) A közigazgatási bírság mértékének meghatározásakor érvényesíteni kell a fokozatosság 

követelményét. 

(9) Pénzbírság kiszabása helyett felszólítás is alkalmazható, amennyiben a magatartás az 

elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és a tiltott, kirívóan közösségellenes 
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magatartás elkövetője személyi körülményeire is figyelemmel ettől az intézkedéstől kellő 

visszatartó erő várható. 

(10) A helyszíni bírság összegét az erre szolgáló készpénz átutalási megbízás átvételének, 

vagy a közigazgatási bírság kiszabásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától 

számított 15 napon belül Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 

költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni.  

 

Záró rendelkezések 

21. § 

 

(1) E rendelet 2012. augusztus 6. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után 

elkövetett cselekményekre kell alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2012. augusztus 2. 

 

 

4. Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítása és 

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló, többször módosított 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet módosítása 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztés. Megadja a szót dr. Pázmány 

Annamária képviselőnek.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: Javasolja, hogy a 4-es pontban a megszüntetendő állás 

esetében a városüzemeltetési referens felmentés helyett, szakértői munkakörben kerüljön át a 

VSZ Zrt-hez.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri majd a társulat véleményezését Polányi Sándor 

reorganizációért felelős alpolgármestertől. Megadja a szót Kun Csabának, a Gazdasági és 

Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba GVB elnök: Elmondja, hogy a városüzemeltetési referens II. az 

jogviszonyváltással kerülne át a VSZ Zrt-hez, az I-es pedig eredetileg megszűnt volna és 

végkielégítést kellett volna fizetni. Álláspontja szerint mind a kettő városüzemeltetési 

referensi álláshely jogviszonyváltással kerüljön át a VSZ Zrt-hez, a továbbiakban pedig majd 

a Vezérigazgató úr eldönti, hogy az átkerült személyek alkalmasak-e a munkavégzésre vagy 

sem, úgy gondolja, hogy ez 3 hónapon belül ki fog derülni. Véleménye szerint mind a két 

városüzemeltetési referensnek adják meg ezt a lehetőséget.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy egységes városstruktúra lett kidolgozva, 

javasolja, hallgassák meg Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármestert és az 

érdekelteket is. Megadja a szót Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármesternek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Kihangsúlyozza, hogy mindenki 

számára rendelkezésre áll az a szervezeti séma, melyet a Képviselő-testület 2012. június 2-án 

elfogadott. Lényegesnek tartja, hogy a szervezet úgy alakuljon ki, hogy a duplikációkat 

megszüntessék, ennek kapcsán a városüzemeltetés, mint funkció az önkormányzatnál 

megszűnik, és az egész funkció át lesz adva a VSZ Zrt-n belül a közterület fenntartási 
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divíziónak. Javasolja, tartsanak 5 perc szünetet, hogy a városi menedzsmentet képviselő 

emberek megbeszéljék, hogy hogyan lehet ezt a helyzetet megoldani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja Polányi Sándor javaslatát, 5 perc 

szünetről.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3964   Száma: 12.08.02/4/0/A/KT 

Ideje: 2012 augusztus 02 18:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 88.89 53.33 

Nem 1 11.11 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 9 100.00 60.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   40.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Fekete János Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

 

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

 

18.04 órától 18.10 óráig szünet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Javasolja a napirendi pont felfüggesztését.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 3965   Száma: 12.08.02/4/0/A/KT 

Ideje: 2012 augusztus 02 18:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 88.89 53.33 

Nem 1 11.11 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 9 100.00 60.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   40.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Fekete János Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot elfogadta. 

 

 

5. Kultúra, turisztika és közművelődés vezetése 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket. A Képviselő-testület 

2012. július 19-i ülésén a kulturális és turisztikai vezetői állás betöltésére kiírt pályázatot 

eredménytelennek nyilvánította. A feladat ellátásáról mielőbb gondoskodni kell. A TDM 

szervezeten belül két ügyvezető a menedzsment szervezet kialakítása miatt szükséges, azért, 

hogy egységes irányítás alá kerüljön a kultúra, turisztika és a közművelődés.  A Képviselő-

testület által elfogadott szervezeti ábra szerinti kulturális és turisztikai vezetői tisztség a 

költséghatékonyság érdekében és az indokolatlan párhuzamosságok elkerülése végett nem a 
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Polgármesteri Hivatalon belül, hanem a TDM és a Kulturális Központ vezetőjeként tölthető 

be. A TDM jelenlegi egyetlen ügyvezetője a városmenedzsment ábra turisztikai irodavezetői 

feladatait látja el a kulturális és turisztikai vezető irányítása alatt és döntéséig. A gazdasági 

szakértelem növelése érdekében új cégvezető kijelölése is javasolt a TDM-en belül. Dr. habil. 

Kálnoki-Gyöngyössy Márton a korábban Pest Megye Önkormányzata, 2012. január 1-től 

jelenleg is a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő Pest Megyei 

Múzeumok Igazgatóságának (a továbbiakban: PMMI) vezetője. Dr. habil. Kálnoki-

Gyöngyössy Márton végzettsége és szakmai, valamint vezetői tapasztalata alapján alkalmas 

arra, hogy a kultúra, turisztika, közművelődés városi szintű irányítását koordinálja.  Javasolja 

Dr. habil. Kálnoki Gyöngyössy Mártont az intézmények élére, akit kér behívni az 

ülésterembe.  

 

Megérkezik az ülésterembe dr. habil Kálnoki Gyöngyössy Márton megyei múzeumigazgató. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Köszönti a vendéget, majd rövid tájékoztatást tart az eddig 

elhangzottakról. Megadja a szót dr. habil Kálnoki Gyöngyössy Márton, hogy röviden foglalja 

össze elképzeléseit.  

 

dr. habil dr. Kálnoki Gyöngyössy Márton megyei múzeumigazgató: Köszönti a 

Polgármestert, és a Képviselő-testületet, majd elmondja, hogy milyen motivációkat tart 

fontosnak. Elismeri, hogy az erőforrások koncentrációjával egy ilyen nehéz helyzetben sokkal 

jobb eredményeket lehet elérni, amely számára is nagy motiváció. A kultúra terén nagyon 

sokszor történtek pazarlások a felesleges párhuzamosságok miatt. Elmondja, hogy mint a 

Ferenczy Múzeum igazgatója is szembesült azzal, hogy a város a kultúra területén sok 

szempontból megkopott, és megújításra vár. Továbbá jó lenne visszaszerezni a városnak azt a 

kulturális sokszínűségét, az embereket idecsalogató régi dicsőségét, amely még a 1970-es 

1980-as években volt. Véleménye szerint ezekhez kellenek a Múzeumok, a Szentendrei 

Teátrum, és még sok más is, ami a 70-80-as években Szentendre Városának egyfajta 

márkajelzésévé vált. Kultúrpolitikára és kapcsolatrendszerre van szükség, szponzorációra, 

pályázatokra, továbbá az erők összefogásával erős pályázati stratégiával ismét sok látogatót 

lehet idecsalogatni.  Meg kell tanítani a  magyarországi, és külföldi embereket is arra, hogy 

akik azt hiszik, hogy ismerik Szentendrét, azoknak tudjanak újat is mutatni.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármesternek, hogy a szervezeti ábra és pénzügyi kérdések tekintetében ismertesse 

javaslatát.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Elmondja, hogy szervezeti kérdés 

tekintetében véleménye szerint dr. habil dr. Kálnoki Gyöngyössy Márton döntse majd el, hogy 

kikkel akar együtt dolgozni, és pénzügyi kérdésre az üzleti terv készítésénél érdemes 

visszatérni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Zakar Ágnesnek, az Oktatási és Kulturális 

Bizottság elnökének. 

 

Zakar Ágnes OKB elnök: Elmondja, hogy dr. habil dr. Kálnoki Gyönygyössy Márton 

munkáját nagyra tartja, és azt is ahogyan a múzeumokat vezeti, továbbá meggyőződése, hogy 

az intézményeket jól fogja vezetni. A bizottsági üléssel kapcsolatban elmondja, hogy az ülést 

nem tudták megtartani, mert nem voltak határozatképesek, ha lejár dr. habil dr. Kálnoki 
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Gyönygyössy Márton próbaideje, akkor a bizottság ezt a mulasztását mindenképpen pótolni 

fogja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Filó András képviselőnek. 

 

dr. Filó András képviselő: Elmondja, hogy dr. habil dr. Kálnoki Gyöngyössy Márton 

munkáját elismeri, nincs személye ellen kifogása, viszont nemmel fog szavazni, mert nem ért 

egyet azzal, hogy pályáztatás nélkül nevezik ki. Ellenzi, és nem támogatja, hogy egy személy 

két állást töltsön be.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Véleménye szerint egy vezető ettől 

sokkal többfajta feladatot is el tud látni. A pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy a 

pályázatot eredménytelenné nyilvánították, mert a város más feltételek közé került. Elmondja, 

hogy eddig konfliktusok voltak a kulturális intézmények között és ezért tartja ezt a megoldást 

célszerűnek. A továbbiakban a kulturális – turisztikai feladatokról beszél és arról, hogy ezeket 

a feladatokat egy embernek kell összefognia. Tudomása szerint eddig is múzeumokat 

menedzselt, és az itteni feladat is egy menedzselési feladat, tehát ezzel a menedzselési 

feladattal is meg fog birkózni, de ez a három hónap próbaidő alatt mindenképpen ki fog 

derülni. 

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a TDM-nek és a Kulturális Kft-nek is van 

pályázattal kiválasztott ügyvezetője, akik mellé kerül cégvezetőként a Kulturális és 

Turisztikai vezető, továbbá kiírnak egy új pályázatot a közművelődés másodvezetői 

tisztségére. Megadja a szót Kun Csabának, a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 

elnökének. 

 

Kun Csaba GVB elnök: Elmondja, hogy most egy olyan helyzet van, ahol az állami és a 

kulturális turisztikai feladatok jelentősen átrendeződnek, és ennek a rendszernek az 

átláthatósága miatt tartja megfelelőnek dr. habil dr. Kálnoki Gyöngyössy Márton megbízását, 

aki a kultúra terén eddig is jelentős sikereket ért el.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Elmondja, hogy két cégvezetőre 

azért van szükség, mert az a cél, hogy minden egyes cégnél egy aláíró helyett kettő legyen, 

egy szakmai és egy pénzügyi vonalon. Miután a Városgazdálkodási Szolgáltató vezetője 

László Ágnes, ezért mind a két cégnél cégvezetőként az ő neve szerepel. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Filó András képviselőnek. 

 

dr. Filó András képviselő: Kun Csaba képviselő hozzászólására reagál, véleménye szerint 

nem lett a pályázat elbírálva, mert eredménytelen lett, és ez csak egy kijelölés. Nem ért egyet 

a rendszerrel. Véleménye szerint vannak erre a feladatra itt a városban is alkalmas emberek, 

azt viszont nem mondja, hogy alkalmasabbak, mert nem ismeri dr. habil dr. Kálnoki 

Gyöngyössy Márton munkáját.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. habil dr. Kálnoki Gyöngyössy Márton 

megyei múzeumigazgatónak. 

 

dr. habil dr. Kálnoki Gyöngyössy Márton megyei múzeumigazgató: Felsorolja a 

végzettségeit, és előadást tart az eddigi munkájáról. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Pázmány Annamária képviselőnek. 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: Méltatlannak tartja, hogy dr. Filó András nem ismeri dr. 

habil dr. Kálnoki Gyöngyössy Márton munkásságát, hiszen nagyon sokat tett már eddig is a 

városért, és személy szerint büszke arra, hogy elvállalja a város érdekében ezt a feladatot, 

amely biztosan Szentendre javára válik.  

 

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

határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3966   Száma: 12.08.02/5/0/A/KT 

Ideje: 2012 augusztus 02 18:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 88.89 53.33 

Nem 1 11.11 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 9 100.00 60.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   40.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Fekete János Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. 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 

263/2012. (VIII. 2.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. felkéri a Polgármestert, hogy a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 

taggyűlésén a jelenlegi ügyvezető mellé - amennyiben ehhez a Pest Megyei 

Intézményfenntartó Központ, mint a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának 

fenntartója a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 43. § 

(1) bekezdése alapján előzetesen, írásban hozzájárul - Pest Megyei Múzeumok 

Igazgatóságának vezetője Dr. habil. Kálnoki-Gyöngyössy Márton (születési hely 

és idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító) megbízásos jogviszonyban 

foglalkoztatott második ügyvezetővé választását, továbbá gazdasági cégvezető 

alkalmazását javasolja és azt támogassa szavazatával. A Képviselő-testület Dr. 

habil. Kálnoki-Gyöngyössy Márton írásbeli nyilatkozatát tudomásul veszi, 

miszerint személyével kapcsolatban nem áll fenn összeférhetetlenség, mert a Pest 

Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 

tevékenységei között nincsenek azonosak, illetőleg nincsenek hasonlóak, valamint 

ezen szervezetek rendszeres gazdasági kapcsolatban sem állnak.  

2. felkéri a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. ügyvezetését, hogy a jelen 

határozat végrehajtásával kapcsolatos esetleges többletköltségeket a Szentendre és 

Térsége TDM Nonprofit Kft. költségvetéséből gazdálkodja ki 

3. a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. cégvezetőjévé – amennyiben 

ehhez a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ, mint a Pest Megyei Múzeumok 

Igazgatóságának fenntartója a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 43. § (1) bekezdése alapján előzetesen, írásban hozzájárul – a 

Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának vezetőjét Dr. habil. Kálnoki-

Gyöngyössy Mártont választja, a cégvezető munkaszerződésének főbb tartalmi 

elemei a következők: 

 a munkaviszony egy éves határozott időtartamra jön létre; 

 a próbaidő időtartama: három hónap 

 az ügyvezető díjazásban nem részesül, egyéb juttatások sincsenek. 

 a cégvezető gyakorolja a társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat, 

kivéve az ügyvezetőt és kivéve a társaság előadó művészeti tevékenységgel 

foglalkozó munkavállalóit  

 a cégvezető felett a munkaviszony létesítésével és megszűntetésével kapcsolatos 

munkáltatói jogokat a Képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a 

Polgármester gyakorolja azzal, hogy a cégvezető az ügyvezetőt az ügyvezetői 

munkakör ellátásához szükséges módon és mértékben segíti   

 az ügyvezető helyettesítését a cégvezető látja el 

 a cégvezetőnek László Ágnes (születési hely és idő, anyja neve, lakcím, 

adóazonosító) munkavállalóval együttes cégjegyzési joga van 

 a cégvezető munkakörét a Polgármester határozza meg 

4. módosul a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. alapító okirata: az 

ügyvezető cégjegyzési joga László Ágnes (születési hely és idő, anyja neve, 

lakcím, adóazonosító) munkavállalóval együttes, az ügyvezető a társaság előadó 

művészeti tevékenységgel foglalkozó munkavállalói felett gyakorolja a 



 23 

munkáltatói jogokat, felkéri az ügyvezetőt, hogy a változások cégbírósági 

átvezetéséről gondoskodjon 

5. felkéri a Polgármestert, hogy a cégvezető és az ügyvezető munkakörét egymással 

összhangban határozza meg, illetőleg pontosítsa, oly módon, hogy az ügyvezető 

felel az előadó-művészeti tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátásáért, a 

cégvezető feladatai között pedig szerepeljen, hogy ő köteles irányítani a Kulturális, 

Turisztikai és Városmarketing Stratégia kidolgozását is, továbbá mind az 

ügyvezető, mind a cégvezető kötelesek betartani az egységes városi 

közpénzgazdálkodásra vonatkozó szabályokat és hierarchiát, továbbá a helyben 

központosított szolgáltatások kötelező igénybevételét    

6. felkéri a Polgármestert, hogy a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 

második ügyvezetői tisztségére pályázatot írjon ki és annak eredményét terjessze a 

Képviselő-testület elé 

   
Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Öt perc szünetet javasol, melyet szavazásra bocsát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3967   Száma: 12.08.02/6/0/A/KT 

Ideje: 2012 augusztus 02 18:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 88.89 53.33 

Nem 1 11.11 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 9 100.00 60.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   40.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Fekete János Távol - 
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Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az 5 perc szünetről 

szóló javaslatot elfogadta. 

 

18.36 órától 18.51. óráig szünet. 

 

 

Visszatérnek a 4. napirendi pont tárgyalásához! 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármesternek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Javasolja, hogy a másik 

városüzemeltetési funkció is áthelyezéssel kerüljön át a VSZ Zrt-hez.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőnek. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Az I-es határozati javaslat 2-es pontjának első francia 

bekezdés módosításával úgy hozható létre, hogy „kettő városüzemeltetési referens álláshelyet, 

„augusztus 3. napjával a VSZ Zrt-nek történő átadással szüntet meg”. Továbbá a 6-os pontban 

a szám „2,25 betöltött álláshely megszüntetésére” változik.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Befogadja a javaslatot, majd egyéb kérdés, hozzászólás nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat, és a rendeletet.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3968   Száma: 12.08.02/6/0/A/KT 

Ideje: 2012 augusztus 02 18:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 100.00 53.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 8 100.00 53.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   46.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Távol - 

dr. Filó András Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

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

javaslatokat és a rendeletet elfogadta, továbbá a következő határozatokat hozza, és rendeletet 

alkotta:   

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

264/2012. (VIII. 2.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 

 

4. tudomásul veszi, hogy a 181/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozat alapján a Gazdasági 

Ellátó Szervezet jogutódlással történő megszüntetése következtében a Polgármesteri 

Hivatal létszáma 13,75 álláshellyel megnövekedett, így 120,25 főre változott, 

 

5. úgy dönt, hogy Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri 

Hivatalában  

7,25 álláshelyet szüntet meg az alábbiak szerint: 

 

Jegyzői Kabinet: összesen 3 álláshelyet  

- 2 városüzemeltetési referens álláshelyet 2012. 

augusztus 3. napjával a feladat VSZ Zrt-nek történő átadásával, 

-  

- 1 személyügyi referens álláshelyet felmentéssel 

2012. augusztus 4. napjával kezdődő felmentési idővel 

 

Önkormányzati és Szervezési Iroda:  összesen: 2,25 álláshelyet 

 

- 2 informatikus álláshelyet 2012. augusztus 3. 

napjával a feladat VSZ Zrt-nek történő átadásával  

- 0,25 üdülőgondnok álláshelyet 2012. szeptember 

16. napjával határozott idő lejártával 

 

Vagyongazdálkodási Iroda: 1 beruházási referens álláshelyet felmentéssel 2012. 

augusztus 4. napjával kezdődő felmentési idővel 
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Közgazdasági Iroda: 1 pénzügyi ügyintézői álláshelyet 2012. augusztus 3. napjával a 

feladat VSZ Zrt-nek történő átadásával 

 

6. úgy dönt, hogy összesen 2 álláshelyet hoz létre az alábbiak szerint:  

 

- Lakossági panaszkezelő I. 

- Lakossági panaszkezelő II. 

 

 

7. jóváhagyja a mellékletben szereplő álláshelyek átalakítását, 

 

8. biztosítani tudja a 7,25 álláshely megszüntetésével az önkormányzati feladatok 

változatlan színvonalú ellátását a 2012. évben és az azt követő 5 évben is, kivéve, ha 

jogszabályból adódó többletfeladatok azt indokolttá teszik, 

 

9. a 2,25 betöltött álláshely megszüntetéséből eredő létszámcsökkentéssel érintett 

köztisztviselők munkaviszony-megszakítás nélküli továbbfoglalkoztatás lehetőségét az 

Önkormányzat költségvetési szerveinél, önkormányzati hivatalának a meglévő üres 

álláshelyeken, az előre láthatólag megüresedett álláshelyeken vagy a tervezett új 

álláshelyeken illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az 

önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál sem tudja biztosítani, 

 

10. felkéri a Jegyzőt, hogy a helyi önkormányzat álláshely-megszüntetéséről szóló 

döntéseivel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg, valamint, hogy a 

létszámcsökkentéssel járó költségek visszaigényléséhez a pályázatot 2012. szeptember 

27-ig nyújtsa be a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek, 

 

11. a Polgármesteri Hivatal 2012. évi létszámkerete 106,5 főről az átszervezést követően a 

felmentési idők leteltét követően 115 főre változik. Szentendre Város 

Önkormányzatának 2012. évi engedélyezett létszáma 622,25 főről 551,75 főre 

változik. 

 

12. felkéri a Jegyzőt, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetésének soron következő 

módosításakor a változások átvezetéséről gondoskodjon, 

 

13. a szervezeti átalakítás költségkihatását a 2012. évi költségvetésben biztosítja. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 
14. azonnal 

14. 2012. augusztus 3., 2012, augusztus 4., 2012. szeptember 16. 

3.5.    azonnal  

6.         munkáltató intézkedés megtételére azonnal,  

     visszaigényléssel kapcsolatos feladatok 2012. szeptember 27. 

7. azonnal 

8. költségvetési rendelet soron következő módosítása 

9. azonnal 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

265/2012. (VIII. 2.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Családvédelmi 

Munkacsoport tagjának Bethlen Bélánét választja meg. Felkéri a Jegyzőt, hogy Szentendre 

Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. 

rendelet 3. számú függelékén a módosítást vezesse át.  

 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

266/2012. (VIII. 2.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert és a Városi 

Szolgáltató Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Városi Szolgáltató Zrt. részére átadandó feladatokkal 

kapcsolatos megállapodást kösse meg. 

 

Felelős: Polgármester, VSZ Zrt. vezérigazgatója 

Határidő: azonnal 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

33/2012. (VIII.3.) önkormányzati rendelete 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 

többször módosított 27/2008. (IX.10.) Önk sz. rendeletének módosításáról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször 

módosított 28/2007. (IX.10.) Önk sz. rendeletének (a továbbiakban R.) módosításáról az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A R. 2. § (5) bekezdésében a Magyar Köztársaság szövegrész helyébe Magyarország 

szövegrész lép. 

 

2. § 

 

A R. 5.§ az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(5) Szentendrén az alábbi tevékenységek kizárólagos joggal felruházott közszolgáltatója a 

Szentendre Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Cg.13-10-040159 
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cégjegyzékszámú Városi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2000 

Szentendre, Szabadkai u 9.): 

a) zöldfelület fenntartás a közterületeken és egyéb önkormányzati területeken 

b) Szentendre Város Önkormányzat épületeinek karbantartása 

c) közétkeztetés a Szentendre Város Önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben 

d) Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában, fenntartásában álló közutak, 

közterületek, hidak illetőleg műtárgyaik, valamint a pincék fenntartása, üzemeltetése, 

ellenőrzése és vizsgálata, igazgatási jellegű feladatainak ellátása  

e) belvízi vizek, felszínvizek és csapadékvizek elvezetési rendszerének üzemeltetése és 

karbantartása  

f) a külön jogszabályban meghatározott hulladékkezelési közszolgáltatás, a köztisztaság 

és településtisztaság biztosítása  

g) közutakon, közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása 

h) az önkormányzat infokommunikációs rendszerének működtetése 

i) ár- és belvízvédelmi feladatok ellátása” 

 

3. § 

 

A R. 10. § (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő szöveg lép: „Előterjesztésnek 

minősül a munkatervbe felvett, illetve a képviselő-testület vagy bizottsága, a polgármester, az 

általános alpolgármester, a reorganizációért felelős alpolgármester, a jegyző, a képviselő, a 

helyi nemzetiségi önkormányzatok elnöke, kulturális és turisztikai vezető, valamint Városi 

Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója által a munkatervbe felvetteken kívül előzetesen javasolt 

rendelet- és határozat-tervezet, a beszámoló, a jelentés, a tájékoztató.” 

 

R. 10. § (3) bekezdésének helyébe a következő szövegrész kerül: 

Az előterjesztés főbb elemei:  

a) Első rész: Vezetői összefoglaló: Az előterjesztés tárgyának és a javaslatoknak a rövid, 

lényegre törő bemutatása. Itt kell be kell mutatni az egyes döntési alternatívák költségvetésre 

gyakorolt, egy összegben megjelenített hatását valamint az előkészítő / előterjesztő döntésre 

vonatkozó javaslatát. 

 

b) Második rész: Részletes indokolás:  

 

ba) A tárgyalandó téma helyzetfeltáró, értékelő, tárgyilagos, tényszerű bemutatása, 

amennyiben a téma szerepelt már korábbi képviselő-testületi ülésen, milyen döntés született, 

illetve annak végrehajtása milyen szakaszban van. 

 

bb) Az előterjesztés mutassa be az egyes döntési alternatívákat, a megvalósításukhoz 

szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételeket, valamint vegye számba az egyes 

megoldások mellett vagy/és ellene szóló érveket, indokokat. Ki kell térni az összes felmerült 

megoldási variáció várható hatásaira is. 

bc) Itt kell bemutatni az előterjesztésben az egyes a döntési alternatívák költségvetésre 

gyakorolt rövid és hosszú távú hatásait, melyet a reorganizációért felelős alpolgármester, 

valamint a Központi Kontrolling Iroda vezetője minden esetben véleményez, továbbá a 

reorganizációért felelős alpolgármester és a Központi Kontrolling Iroda vezetője minden 

esetben véleményezi az előterjesztéseknél az alátámasztó gazdasági számítások helytállóságát 

és teljes körűségét. 
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bd) Abban az esetben, ha az előterjesztés tárgyára vonatkozóan a Képviselő-testület által 

elfogadott reorganizációs akcióterv tartalmaz megállapításokat, akkor erre utalni kell az 

előterjesztésben. 

be) Amennyiben az előterjesztés szerződés-tervezetet tartalmaz azt az előterjesztéshez 

csatolni kell. 

 

bf) Rendelet-tervezet esetén általános és részletes indoklást, valamint előzetes 

hatásvizsgálatot kell készíteni, amely tartalmazza: 

- a szabályozás célját és szükségességének indokát, a vonatkozó magasabb szintű 

jogforrásokra történő utalást; 

- a fejezetekhez – szükség szerint az egyes §-okhoz – fűzött elemzést, indoklást és a 

végrehajtás módját; 

- a szükséges mellékleteket az előterjesztéshez csatolni kell. 

 

c) Harmadik rész: Határozati javaslat vagy rendelet-tervezet. 

A határozati javaslatnak pontokba foglalva tartalmaznia kell és külön pontonként megjelölve: 

- a képviselő-testület döntés-tervezetének világos és egyértelmű megfogalmazását; 

- a végrehajtásért felelős személy vagy szerv megnevezését, melyre megjelölhető 

a polgármester, a kulturális és turisztikai vezető, az általános alpolgármester, a jegyző, a 

reorganizációért felelős alpolgármester, a bizottság, a bizottság elnöke, önkormányzati 

intézmény vezetője, a Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója, és az Önkormányzat által 

létrehozott gazdasági társaság felügyelő bizottsága, könyvvizsgálója, 

- a végrehajtás határidejét, mely egyúttal a jelentéstétel határideje is. 

 

d) Negyedik rész: Záradék: 

da) Jegyző törvényességi észrevétele: az előterjesztéseket a törvényesség biztosítása 

érdekében a jegyző ellenőrzi, és kézjegyével látja el. „Az előterjesztés és a határozati javaslat/ 

rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.” 

db) A Kontrolling Iroda vezetője az előterjesztéseknél az alátámasztó gazdasági számítások 

helytállóságát és teljes körűségét egyetértése esetén  „Az alátámasztó gazdasági számítások 

helytállóak és teljes körűek” záradékkal látja el.  Amennyiben a számításokat nem tartja teljes 

körűnek és helytállónak, akkor írásbeli észrevételt tesz. 

dc)A reorganizációért felelős alpolgármester az általa felügyelt ügykörben a képviselő-testület 

és a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket véleményezi. Egyetértés esetén „Az előterjesztés, 

a határozati javaslat/rendelet tervezet a reorganizációs akciótervvel összhangban van” 

záradékkal látja el. Amennyiben az előterjesztés tartalmával nem ért egyet, arra írásbeli 

észrevételt tesz. 

dd) Amennyiben az előterjesztésnek pénzügyi vonzata van, az előterjesztésen szerepeltetni 

kell, hogy a költségvetésben – a költségvetési hely pontos megjelölésével – a fedezet 

rendelkezésre áll, melyet a Közgazdasági Iroda / Központi Kontrolling Iroda vezetője 

aláírásával lát el.” 

 

 

4. § 

 

A R. 12. § (2) bekezdés helyébe az alábbi szövegrész lép: „A meghívó tartalmazza a testületi 

ülés helyét és idejét, a javasolt napirendi pontok tárgyát, típusát, a napirendi pontok 

előterjesztőinek és előkészítőinek megnevezését.” 
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5. § 

 

A R. 13. § (1) bekezdésének helyébe a következő szövegrész lép:  

 

a ) a képviselő-testületi ülésén a képviselőkön kívül tanácskozási joggal részt vesz: 

4- a jegyző; 

5- reorganizációért felelős alpolgármester, 

6- Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója; 

7- kulturális és turisztikai vezető; 

8- napirendi pont előkészítője az őt érintő napirendi pont tárgyalásakor 

 

b) a képviselő-testületi ülésre a képviselőkön kívül tanácskozási joggal meg kell hívni: 

ba) az országgyűlési egyéni választókerületben megválasztott országgyűlési 

képviselőt, valamint a Szentendrén élő országgyűlési képviselőket; 

bb) a kistérségi tiszti főorvost csak a szolgálatot érintő előterjesztés esetén, 

valamint az Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság valamennyi ülésére. 

bc) a napirendi pont tárgya szerint illetékes szervezet képviselőjét az őt érintő 

napirendi pont megtárgyalásához; 

bd) a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit; 

be) a város díszpolgárait; 

bf) a könyvvizsgálót; 

bg) a személyi kérdés esetén az érintettet, illetve csak kivételes esetben egyéb olyan 

személyt,  akinek jelenléte az ügy érdemi tárgyalása szempontjából szükséges; 

bh) Városi Bírósági elnökét, 

bi) Városi Vezető Ügyészt, 

bj) Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjét. 

 

 

6. § 

 

A R. 14. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: A rendes képviselő- testületi ülés időpontjáról, 

helyéről és tervezett napirendjéről a Jegyző 7 nappal az ülés előtt az önkormányzat honlapján 

értesíti a lakosságot. 

 

7. § 

 

(1) A R. 15. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

a) A nyilvános testületi ülés napirendjének anyagát kapja: a Pest Megyei Könyvtár.  

b) A tevékenységüket érintő napirendi pontok írásos anyagát e-mailen: 

- a kistérségi tiszti főorvos; 

- a LABE Szentendrei Szervezete; 

- a  bizottságok mellett működő munkacsoportok tagjai; 

- az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok;  

- Püspökmajor Lakótelep Baráti Kör 

 

(2) A R. 15. § (5) bekezdése törlésre kerül. 

 

8. § 

 

A R. 17. (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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(3) a) A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyről a képviselő-testület 

minősített többséggel vita nélkül határoz. Az ülés napirendi pontjainak sorrendjére bármelyik 

képviselő javaslatot tehet. A napirend elfogadása előtt a napirendi pont előterjesztője az 

előzetesen jelzett napirendi pontot indokolás nélkül visszavonhatja.  

 

b) Ha szükséges bejelenti a zárt ülés tartását, ahol szükséges nyilatkoztatja az érdekelteket. A 

javasolt zárt ülés elrendeléséről a képviselő-testület minősített többséggel dönt. A zárt ülésre 

kerülő napirendi pontokat, lehetőség szerint, az ülés végén kell megtárgyalni.  

 

c) A képviselő-testület az éves munkaterve szerinti rendes ülésen a napirend tárgyalása előtt a 

polgármester írásban tájékoztatást ad a két ülés között történt fontosabb városi és kistérségi 

eseményekről, melyet legkésőbb a Képviselő-testületi ülés megkezdéséig kell a 

képviselőknek kiosztani. 

 

d) A Képviselő-testület az éves munkaterve szerinti rendes ülésein dönt lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról.  

 

e) A képviselő-testület az éves munkaterve szerinti rendes ülésein a reorganizációért felelős 

alpolgármester írásban vagy szóban tájékoztatást ad a reorganizációs folyamat aktuális 

állásáról. Az írásbeli jelentés az ülésen kerül kiosztásra.   
 

f) Képviselő-testület az éves munkaterve szerinti rendes ülésein dönt az átruházott hatáskörbe 

tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról.  

 

g) A Képviselő-testület éves munkaterve szerinti rendes ülésein kiosztásra kerül az 

önkormányzat pénzügyi helyzetének pillanatnyi állásáról és a folyamatban lévő peres 

ügyekről szóló tájékoztató. 

 

h) „Egyebek” címszó alatt önálló előterjesztést tárgyalni nem lehet. [„Egyebek” kategóriába 

tartozik minden olyan képviselői, bizottsági, hivatali bejelentés, közlés, amely nem igényel 

határozati formában hozott döntést, továbbá minden olyan egyéb jellegű tájékoztató, mely a 

következő időszak munkáját érinti és amely nem minősül ugyanezen rendelet 18. §-ban 

megfogalmazottak szerint interpellációnak, vagy kérdésnek.]  

 

9. § 

 

A R. 18. § (1) bekezdésében a „képviselő-testület ülésén” szövegrész helyébe a „Képviselő-

testület éves munkaterve szerinti rendes ülésén” szövegrész lép. 

 

A R. 18. (8) bekezdésében a „testületi ülés” szövegrész helyébe a „Képviselő-testület éves 

munkaterve szerinti rendes ülése” szövegrész lép. 

 

10. § 

 

A R. 22. § (9) és (10) bekezdése valamint a (15) bekezdés „számú” szövegrésze törlésre kerül. 

 

11. § 

 

A R. 25. § (10) bekezdése a „reorganizációért felelős alpolgármester” szövegrésszel egészül 

ki. 
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12. § 

 

 

A R. 39. § (6) bekezdése a „reorganizációért felelős alpolgármester” szövegrésszel egészül ki. 

 

13. § 

 

A R. 45. § (7) bekezdéséből törlésre kerül az alábbi szövegrész: „Egyetértés esetén „Az 

előterjesztés, a határozati javaslat/rendelet tervezet a reorganizációs akciótervvel összhangban 

van” záradékkal látja el. Amennyiben az előterjesztés tartalmával nem ért egyet, arra írásbeli 

észrevételt tesz.” 

 

 

14. § 

 

A R. 47. § (7) bekezdéséből törlésre kerül a „Városi Hivatásos Tűzoltóság” szövegrész. 

 

15. § 

 

A R. 50. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(1) a)A hivatal szervezetének tagozódása: irodák, csoportok, önálló referensek. 

 

aa) Polgármester –  Városstratégiai menedzser, Kommunikációs referens, Titkárság 

ab) Általános Alpolgármester – Ügyfélszolgálati iroda, Civil és vállalkozói referens, zöld 

referens, Szolgáltatási koordinátor 

 

ac) Reorganizációért felelős alpolgármester – Vagyongazdálkodási iroda, Fejlesztési és 

projekt iroda, Központi kontrolling iroda 

 

ad) Jegyző – Jegyzői kabinet vezető, Személyügyi referens, Köznevelési referens, Közoktatási 

referens, Közbiztonsági referens, Építéshatósági iroda, Önkormányzati és Szervezési Iroda 

(Szervezési Csoport, Iktató) Jogi Iroda, Közgazdasági Iroda; Városi Gyámhivatal 

 

ae) Aljegyző - Adóiroda, Közigazgatási és Népjóléti Iroda (Hatósági és Népjóléti Csoport, 

Okmányiroda,  Közterület-felügyelet ) 

 

b)  A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését, irányítási és koordinációs rendszerét a 8. sz. 

melléklet ábrázolja. 

c) A Polgármesteri Hivatalban a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény  

236. § (4) bekezdés c) pontja alapján, osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői kinevezéssel 

rendelkeznek az irodavezetők, a városstratégiai menedzser, a jegyzői kabinet vezető, további 

vezetői kinevezéssel rendelkeznek a főépítész, jogtanácsos és közbeszerzési szakértő. 

 

(2) A R. 50. § (8) bekezdés második mondata törlésre kerül.  

 

(3) A R. 50.§ (10) bekezdése törlésre kerül. 
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16. § 

 

(1) A R. 2/c. sz. mellékeltének a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskörök 

14. és 21. pontja törlésre kerül. 

 

(2) A R. 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 

 

(3) A R. 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. 

 

(4) A R. 2. sz. függeléke helyébe jelen rendelet 1. sz. függeléke lép. 

 

(5) A R. 4. sz. függeléke helyébe jelen rendelet 2. sz. függeléke lép. 

 

 

17. § 

 

(1) A rendelet a 2012. augusztus 3-án lép hatályba 

(2)        A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

Szentendre, 2012. augusztus 2. 

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képzi! 

 

 

6. A közterület-használat rendjének szabályozásától szóló 13/2005.(IV.15.) Önk. sz. 

rendelet módosításáról szóló …/2012.(…) önkormányzati rendelet megalkotása 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

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

Károly képviselőnek. 

 

Kiss Károly képviselő: Véleménye szerint semmiféle közterület használatot ne adjon ki a 

város, amely a VSZ Zrt-t érintő parkoló felületekkel érintett, mert ez hatalmas pénzkiesés és 

utólag behajthatatlan. Példaként említi a piac melletti utcát, melyet lezártak és a piac nem 

tudott rendes időben nyitni. Továbbá a piac melletti kis utca le lett zárva cölöpökkel a 

forgalom elöl, és ezért a piacra terelődik a forgalom.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Reagál Kiss Károly képviselő által elhangzottakra. Majd 

szavazásra bocsátja a rendelet tervezet „A” változatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3969   Száma: 12.08.02/7/0/A/KT 

Ideje: 2012 augusztus 02 18:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 100.00 53.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 8 100.00 53.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   46.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Távol - 

dr. Filó András Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

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

elfogadta, és a következő rendeletet alkotta:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

34/2012. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete  

 

a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.15.) Önk. sz.  

rendeletének módosításáról  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

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

jogkörében eljárva a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. 

(IV.15.) Önk. sz. rendeletet (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja. 

 

1. § 

 

A R. 17. §-a az alábbi (4)-(7) bekezdésekkel egészül ki: 
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„(4)  A Dunakorzó-gát építési munkálataira való tekintettel a Dunakorzó Bolgár utca és Rév 

utca közötti szakaszán, valamint a Lázár cár tér területén található közterületre 

vonatkozó, kerthelyiségre vagy vendéglátó teraszra szóló közterület-használati 

engedéllyel rendelkező kereskedők (továbbiakban: vendéglátó-kereskedők) az (5) 

bekezdésben meghatározott kedvezményben részesülnek. 

 

(5) A vendéglátó-kereskedők a 2012. szeptember 1. napjától igényelt közterület-

használatok esetében a gátépítés befejezéséig abban az esetben is jogosultak a R. 1. sz. 

mellékletében meghatározott, legalább 11 hónapra kiadott közterület-használati 

engedély esetére szóló kedvezményre (0,54 szorzó), ha ennél rövidebb időre, de 

legalább 1 hónapra kérnek közterület-használatot, és a R. 10. § (4) bekezdés d) pontja 

szerinti szorzó megfizetése alól is mentesülnek. Az ilyen kérelmet legalább a tervezett 

közterület-használat kezdő időpontját megelőző 10 munkanappal korábban be kell 

nyújtani. Az a vendéglátó-kereskedő, aki jelen rendelet hatályba lépésekor 2012. 

szeptember 1. napját követő időtartamra szóló közterület-használati engedéllyel 

rendelkezik, és a jelen bekezdés szerint kiszámított közterület-használati díj 

alacsonyabb, mint az adott időszakra ténylegesen megfizetett közterület-használati díj, 

a különbözet visszatérítésére jogosult.  

 

(6) Amennyiben a gátépítés munkálatai miatt bármely közterület-használó részére az 

engedélyezett közterületet az Önkormányzat biztosítani nem tudja, úgy a közterület-

használó a kieső időszakra és területre jutó arányos díj visszatérítésére jogosult. A 

kieső időszak várható kezdő és befejező időpontját a közterület-használó köteles a 

Hivatalnak rövid úton bejelenteni, melynek alapján a Hivatal a közterület-használó 

jelenlétében felvett jegyzőkönyvben állapítja meg a kieső időszak tényleges kezdő, 

illetve befejező időpontját. Amennyiben a közterület-használó bejelentési 

kötelezettségét elmulasztja, a kedvezményt elveszti. 

 

(7)  Az (5) és (6) bekezdésekben meghatározott kedvezmények mértékének kiszámítására 

a R. 1. sz. mellékletében a tört hónapokra meghatározott számítási mód irányadó. Az 

(5) és (6) bekezdésekben meghatározott kedvezmény a soron következő közterület-

használati kérelem benyújtásakor igényelhető és beszámítással érvényesíthető.” 

 

2. § 

 

(1) E rendelet 2012. augusztus 15. napján lép hatályba. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2012. augusztus 2. 

 

7. Városrehabilitációs pályázat költségvetésének változása 

 Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket, kérdezi Polányi 

Sándor reorganizációért felelős alpolgármestert, hogy van-e az elhangzottakkal kapcsolatban 

kiegészítenivalója.  
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Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Nincs kiegészítenivalója az 

előterjesztéssel, és az elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3970   Száma: 12.08.02/7/0/A/KT 

Ideje: 2012 augusztus 02 18:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 100.00 53.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 8 100.00 53.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   46.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Távol - 

dr. Filó András Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. 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 

267/2012. (VIII. 2.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szentendre belvárosának innovatív, 

funkcióbővítő rehabilitációja” című, KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 azonosító számú 

pályázatával kapcsolatosan úgy dönt, hogy  

 

1. a szükséges módosításokat jóváhagyja, 

2. biztosít további 1.350.364,- Ft önerőt, 

3. elfogadja, hogy a pályázat összköltsége: 1.088.758.451,- Ft, a támogatás pedig: 

894.933.087,- Ft, 

4. felhatalmazza a Polgármestert a módosítási kérelem beadására és az ezzel kapcsolatos 

egyéb jognyilatkozatok, szerződés módosítások aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2012. augusztus 31.  

 

 

8. Szentlászlói u. 60. szám alatti ingatlanok értékesítésére való kijelölése 

 Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: átadja a szót Gabay Anett 

vagyonhasznosítási referensnek, hogy ismertesse az előterjesztést.  

 

Gabay Anett vagyonhasznosítási referens: Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában áll 

a 2714/5 hrsz-ú, természetben Szentendre, Szentlászlói út 60. szám alatti, 1146 m2 nagyságú, 

„beépített terület” megnevezésű ingatlan, mely ingatlan-nyilvántartás szerint társasház. Az 

ingatlanon feltüntetett épület ingatlan-nyilvántartás szerint 2714/5/A hrsz-ú, mely négy 

lakásból áll. Értékbecslés alapján az ingatlan értéke 41.500.000 Ft. Valamint Szentendre 

Város Önkormányzat tulajdonában áll a 2714/6 hrsz-ú, természetben Szentendre Szentlászlói 

út 60. szám alatti, 1245 m2 nagyságú, „egyéb épület és udvar” megnevezésű ingatlan is. Az 

ingatlan értéke értékbecslés alapján 25.300.000 Ft. Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 95/2007. (IV.3.) Kt.sz. határozatában már kijelölte az ingatlanokat 

ellenszolgáltatásként, hogy a VIKUV Zrt. (Pap-szigeti kútfúrás) munkáinak költségét ezzel 

egészíti ki a közbeszerzési ajánlatuk alapján, de végül nem került a tulajdonukba. Szentendre 

Város Önkormányzat így értékesíteni tudja az ingatlanokat, és bevételt generálhat belőlük. A 

Vagyongazdálkodási Iroda nem kívánja más célra hasznosítani, csak értékesíteni.  

 

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

Városüzemeltetési Bizottság elnöknek. 

 

Kun Csaba GVB elnök: Kérdezi, hogy mikor és hogyan maradt az Önkormányzat 

tulajdonában ez az ingatlan, és ez miért csak most került elő, hogy ezt értékesíteni lehet?  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Válaszadásra megadja a szót dr. Molnár Ildikó címzetes 

főjegyzőnek. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Elmondja, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban felhívja 

a jogtanácsost, hogy pontos tájékoztatást tudjon adni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Dóka Zsoltnak, a Jogi iroda vezetőjének, 

hogy adjon tájékoztatás ebben a kérdésben. 

 

dr. Dóka Zsolt irodavezető: Tájékoztatásul elmondja, hogy 2007. évben volt egy műszaki 

baleset, ahol a VIKUV Zrt-nek a fúrással probléma adódott. Két év pereskedés után került 

vissza a munkaterületre, hogy a tevékenységet befejezze. Vállalták a kútfúrást, és ennek 

pénzügyi ellentételezéseként kérték, hogy pénzben fizessék ki őket, így az ingatlan 

megmaradt.  

 

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

Városüzemeltetési Bizottság elnöknek. 

 

Kun Csaba GVB elnök: Amennyiben jól érti akkor 2010-ben került vissza az ingatlan az 

Önkormányzat tulajdonába, és azóta nem került kiírásra. Kérdezi, hogy miért? 

 

Gabay Anett vagyonhasznosítási referens: 2010 óta nem került kiírásra az ingatlan. 

Elmondja, hogy az Ő tudomására csak most jutott, hogy ez a két ingatlan hasznosíthatóvá 

vált, értékesíthető.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Az előző testületi ülésen került 

tárgyalásra a vagyonstratégia, ahol elmondta, hogy az összes megoldatlan régebbi ügyét 

rendezni szeretné a Hivatal, ez az ügy is ennek a része.  

 

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

határozati javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3971   Száma: 12.08.02/8/0/A/KT 

Ideje: 2012 augusztus 02 19:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 100.00 53.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 8 100.00 53.33 
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Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   46.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Távol - 

dr. Filó András Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

 

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

javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

268/2012. (VIII. 2.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

6. úgy dönt, hogy a Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 2714/5 hrsz-ú 

„beépített terület” megnevezésű, a 2714/5/A hrsz-ú „épület” megnevezésű társasházat 

és a 2714/6 hrsz-ú „egyéb épület és udvar” megnevezésű ingatlant értékesítésre 

kijelöli; 

7. felkéri a Polgármestert, valamint a Reorganizációért felelős Alpolgármestert, hogy az 

ingatlanokat értékesítse a vagyonstratégiában megfogalmazott célkitűzések szerint.  

 

Felelős: Polgármester, Reorganizációért felelős alpolgármester 

Határidő: folyamatos 

    

 

9.  Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde intézményvezetői pályázat kiírása 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

Pintér Ádámnak a Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének: 
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Pintér Ádám SZISB elnök: Javasolja, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 

kerüljön a helyére a határozati javaslatban.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a bölcsőde nem oktatási és nem köznevelési 

intézmény, hanem szociális intézmény, ezért került ehhez a bizottsághoz. Javasolja bővíteni a 

határozatot az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökével. Megadja a szót Zakar Ágnes 

képviselőnek. 

 

Zakar Ágnes OKB elnök: Szívesen vállalja. Kérdezi dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőt, 

hogy a pályázatban feltételként szerepel az egy éves vezetői gyakorlat, hogy ebbe a 

intézményvezető helyettes gyakorlat is belefér?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőnek. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Elmondja, hogy az intézményvezető helyettesi 

gyakorlat is megfelel a pályázat kiírásának. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Befogadja Zakar Ágnes képviselő személyére tett javaslatot, 

majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3972   Száma: 12.08.02/9/0/A/KT 

Ideje: 2012 augusztus 02 19:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 100.00 53.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 8 100.00 53.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   46.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Távol - 
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dr. Filó András Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

269/2012. (VIII. 2.) Kt. sz. határozata: 

 

1. Elfogadja a határozat mellékletet képző bölcsődevezetői megbízásra kiírt pályázat 

tartalmát. 

  2. Felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázatot a Szociális Közlönyben, a Nemzeti Közigazgatási 

Intézet hivatalos weboldalán, a város hivatalos honlapján, valamint a Szentendre és 

Vidéke újságban tegye közzé. 

3. A benyújtott pályázatok véleményezésére bizottságot hoz létre, melynek tagjai: 

Polgármester 

Jegyző 

Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 

Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 

Magyar Bölcsődék Egyesületének elnöke 

Közalkalmazotti Tanács Elnöke 

 

Felelős:  Polgármester,  

Határidő:  1.,2.,3, pontban azonnal 

 

 

10. Püspökmajori Lakótelepi Bölcsőde alapító okirat módosítása 

 Előadó: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket, majd egyéb kérdés, 

hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3973   Száma: 12.08.02/10/0/A/KT 

Ideje: 2012 augusztus 02 19:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 8 100.00 53.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 8 100.00 53.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   46.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Távol - 

dr. Filó András Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

     

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

270/2012. (VIII. 2.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal 

jóváhagyja a Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde alapító okiratának módosítását, valamint 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

11. Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével kötendő 

együttműködési megállapodás 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztés, majd egyéb kérdés észrevétel nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 3974   Száma: 12.08.02/11/0/A/KT 

Ideje: 2012 augusztus 02 19:09  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 100.00 53.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 8 100.00 53.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   46.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Távol - 

dr. Filó András Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

271/2012. (VIII. 2.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az együttműködést a Vakok 

és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével (VGYKE), és felkéri a 

polgármestert a mellékelt együttműködési megállapodás aláírására.   

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 
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12. Tájékoztató a reorganizációs akcióterv állásáról  

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: ismerteti tájékoztatóját.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Tájékoztatást kér az energiaprojekt menedzser és a 

városstratégiai menedzser személyéről.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: A városstratégiai menedzser dr. 

Szilágyi Enikő, az energiáért felelős projektmenedzser pedig Szabó Zoltán.  

 

  

13. Egyebek: 
 

dr. Pázmány Annamária képviselő: Elmondja, hogy a mai nappal megérkezett a dolgozók 

számlájára a központi béremelés, amelyet januárig visszamenőleg minden egészségügyi 

dolgozó megkap.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Tájékoztatást ad a programokról.  

 

dr. Dukai Miklós Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: A vasárnapi viharral 

kapcsolatban elmondja, hogy mintegy 100 millió forintos nagyságrendű a kár, kéri a 

Polgármester, hogy foglalja össze, hogy mit tettek a helyreállítás érdekében.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Néhány esetet említ a városban történt viharkárokkal 

kapcsolatban. A továbbiakban tájékoztatást ad a helyreállítással kapcsolatban.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 19.26 órakor bezárja az ülést. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


