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Szám: 28/2012. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2012. augusztus 23-án (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel  

tartott rendkívüli üléséről 

 

 

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

alpolgármester, Dicső Zoltán, dr. Dukai Miklós, Fekete János, dr. 

Filó András, Kiss Károly, Kun Csaba, Magyar Judit, dr. Pázmány 

Annamária, Pintér Ádám és Tolonics Gyula képviselők 

 

Távol van: Fülöp Zsolt, dr. Kőrösi Tibor és Zakar Ágnes 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. habil Kálnoki Gyöngyössy Márton Kulturális 

és turisztikai vezető, Kroó József VSz Zrt. vezérigazgatója, dr. 

Szilágyi Enikő városstratégiai menedzser, Bartha Enikő irodavezető, 

Dala-Nagy Katalin köznevelési és testületi referens, Puhl Márta 

irodavezető, Szirmai Erika irodavezető, dr. Weszner Judit 

irodavezető, Sándorné Vincze Viktória szolgáltatási koordinátor, 

Wetzlné dr. László Márta Városi Gyámhivatal vezetője, Kádár 

Kristóf kommunikációs referens, Szabó Zsófia kontroller, dr. Angyal 

Zsuzsanna okmányiroda csoportvezető, Remele Antónia 

személyügyi referens, 

VSz Zrt részéről megjelentek:  László Ágnes főkönyvelő, Pálinkás Attila divízióvezető, 

Mandula Gergely divízióvezető, Répánszky Júlia divízióvezető, 

Wágner Zoltán, Bácsvány György divízióvezető. 

 

AquaPalace Kft. részéről megjelent: Balogh Zoltán ügyvezetője, 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 17.34 órakor az ülést megnyitja, jelenlévő képviselők száma 

12 fő, az ülés határozatképes.  

Kéri, hogy egy perces néma felállással tisztelegjenek augusztus 23-a, a totalitárius rendszerek 

áldozatainak európai emléknapja áldozatainak. 

 

Ezután ismerteti, hogy az ülésen egy napirendi pont kerül megtárgyalásra, amely 2012. évi 

össz-közpénz költségvetés I. fordulója.  

 

A napirendi pont tárgyalása előtt felkéri Bethlen Bélánét – a Családvédelmi Munkacsoport 

megválasztott új tagját – tegye le esküjét.  

Az eskü szövegét Polgármester úr előolvassa.  
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Bethlen Béláné Családvédelmi Munkacsoport tagja: „Én, Bethlen Béláné becsületemre és 

lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; 

jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a Családvédelmi Munkacsoportbeli 

tisztségemből eredő feladataimat Szentendre fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy 

segéljen!” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: gratulál az újonnan esküt tett Bethlen Bélánénak, a 

Családvédelmi Munkacsoport tagjának.  

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a napirend elfogadását:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3975   Száma: 12.08.23/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 augusztus 23 17:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 
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NAPIREND  

   

1. Előterjesztés Szentendre Város konszolidált 

össz-közpénz költségvetéséről szóló 

…/2012. (…) önkormányzati rendelet 

megalkotásáról I. forduló 

Polányi Sándor Reorganizációért 

felelős alpolgármester 

 Egyebek  

 

 

 

1.  Előterjesztés Szentendre Város konszolidált össz-közpénz költségvetéséről szóló 

…/2012. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról I. forduló 

 Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy az új költségvetésbe már az új 

szervezetek is beépítésre kerültek.  Megadja a szót az előterjesztőnek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: előzetesként elmondja, hogy a város 

gazdasági helyzetének rendbetétele érdekében reorganizációt kezdett el. Az a cél, hogy stabil 

működése legyen a városnak, hogy úgy kezdhesse visszafizetni az adósságait, hogy közben 

működőképes maradjon. Ennek a működőképességnek a fenntarthatósága a második feladat. 

A költségvetést az iroda- és divízióvezetőkkel együtt készítették el, akik biztosítják a testület 

felé a költségvetés fenntarthatóságát. Ismerteti az anyagban hol találhatók a felelősök nevei, 

és külön kiemeli a személyes felelősségüket és a könyvelés ellenőrzésének fontosságát. 

Ezután részlegesen ismerteti a költségvetési számok kialakításának módszereit és folyamatát, 

valamint a költségcsökkentésre vonatkozó javaslatait.   

 

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

 

Kun Csaba képviselő, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke: a Gazdasági és 

Városüzemeltetési- és a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság együttesen tárgyalta meg az 

előterjesztést, amelyet megtárgyalásra javasoltak. 

Személyes véleménye, hogy ez az előterjesztés valóban egy korszakalkotó anyag, amely 

gyökereiben változtatja meg az önkormányzat költségvetési szemléletét. Eddig a Polgármester 

és a Jegyző felelt a költségvetés megvalósulásáért, most pedig számon kérhetik a vezetőkön 

is. Most havi, illetve negyedéves rendszerben ellenőrizhető lesz a megvalósulás, ellentétben 

az eddigi féléves beszámolókkal. Elmondja, hogy a reorganizáció nem abból adódik, hogy 

felelőtlenül gazdálkodtak, hanem azért volt szükség, mert az önkormányzati rendszerben 

nagyon jelentős hiány volt éveken át, tehát alulfinanszírozott volt a rendszer. Ennek a 

felhalmozódott adósságnak a rendezése csak szigorú és ellenőrzött költségvetési 

gazdálkodással lehetséges, melyhez szükség van a vezetők partnerségére. Egyetért azzal, hogy 

a vezetők felelőssége a költségvetés végrehajtása, amelyet egy jó városi menedzsmentnek kell 

összefognia. A működési költségeknél kell eredményt elérni, mert ha többet költenek, mint 

amennyi a bevétel, az nagy problémát jelent. A beruházások esetében a betervezett csökkenés 

egyértelműen magában hordoz további lehetőségeket. A vezetők, divízióvezetők által készített 

költségvetésben módosításokat lát, mellyel kapcsolatban kérdezi, hogy ez általuk egyeztetett, 
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illetve általuk elfogadott módosítás, hiszen ők a felelősök ennek végrehajtásáért. A 

költségvetéssel szinkronban lévő üzleti tervet kell készíteni az új vezetőknek, és ez alapján 

érdekeltté kell tenni őket a költségvetés végrehajtásában. Kérdése, hogy ezeket az üzleti 

terveket  a szeptemberi ülésre bekérték-e? A V-8 Uszoda vezetőjétől a működési hiány 

megszüntetésére, az áremelésre vonatkozó, valamint a kútfúrással kapcsolatos kérdést tesz fel.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kiegészítésül hozzáteszi, hogy a költséghatékonyság nagyon 

fontos, de az eredményhatékonyság is. Egy egységes vállalati szemlélet megteremtése 

szükséges nemcsak a pénzügyi területen, hanem a tervezés és fejlesztés területén is. Az egyéni 

felelősség minél erőteljesebb megjelenítése kiemelt feladat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 

a Polgármesternek és a Jegyzőnek megszűnik a felelőssége, hiszen a globális felelősségük 

megmarad. Megadja a szót Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármesternek, hogy 

adjon választ az elhangzott észrevételekre: 

- a vezetőkkel való egyeztetés milyen módon valósult meg, 

- az üzleti terveket elkészítik-e a vezetők. 

Majd a V-8 Uszoda vezetőjének adja meg a szót a feltett észrevételekkel kapcsolatban.   

   

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: a második fordulós tárgyalásra akkor 

érdemes sort keríteni, amikor már készen vannak a „visszacsinált” tervekkel – a kiadott 

anyagban az új, cégenkénti költségvetéssel – amely az anyag 1. mellékletének 4. oldalán 

szereplő i) oszlop lesz majd az, amelyet előterjeszt. A költségvetés struktúrája ugyanaz lesz, 

mint amely eddig elfogadásra került, tehát soronként összehasonlítható lesz, de annál egy 

kicsit logikusabb formában is össze fogják állítani. Megjegyzi, hogy ebben a tervezési 

rendszerben úgy néz ki, hogy a cégek nem önállóan fognak tervet csinálni, hanem ebből 

automatikusan kiadódik a cégek üzleti terve, amely a cégvezetők feladata lesz. Eszerint az 

üzleti terv szerint nem a cégek döntik el, hogy az Önkormányzat felé mennyit számláznak, 

hanem azt a tervezés során közösen fogják eldönteni.  

A V-8 Uszodának –  a vezetőváltás miatt – meghagyták az előterjesztett, normál tervét, de a 

létszámban nagyon kemény változtatást terveztek, az új vezető pályázatában szereplő adatok 

szerint. Elmondja, hogy íly módon Balogh Zoltán úr nem vett részt a tervezésben, de az 

áremeléssel kapcsolatos dolgokat már egyeztették vele.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a V-8 Uszoda vezetőjének.  

 

Balogh Zoltán V-8 Uszoda vezetője: tájékoztat, hogy már az uszoda leállásának 

folyamatában elkezdődött a létszámcsökkentés. A kútfúrással kapcsolatban elmondja, hogy 

egyrészt víz kérdésében jelent megtakarítást, másrészt pedig – megfelelő minőségű víz 

esetében – a hűtőtorony kiváltására lenne alkalmas. További megtakarítást lát a VSz Zrt-vel 

történő együttműködésben is, valamint a városi energia-racionálási programban is. Fenntartja, 

hogy – üzemi szinten – 0-ra kihozható az AquaPalace kft. működése.  

 

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

 

dr. Filó András képviselő: kifogásolja, hogy a számok mögött nincs tartalom, mindössze 

annyi, hogy 500 mFt működési eredményt kell produkálni az Önkormányzatnak. Hiába 

szerepelnek a felelősök, nem látja, hogy a bevétel-kiadások miből tevődnek össze. Példát 

említ ennek illusztrálására. Kételkedik abban, hogy az új szakemberek – akik várost nem 

annyira ismerik – mennyire tudnak komoly, felelősségteljes munkát végezni. 

Értelmezhetetlennek tartja az anyagban az iparűzési adó bevételnél az „egyszeri nyári akciót”. 

Tartalom nélkül nem látja értelmét beszélni a költségvetésről, hiszen csak az elvárási 
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tényszámot ismerik. A felelősség kérdésével kapcsolatban az a véleménye, hogy a képviselők 

felelősségét nem lehet a szakemberekre átterhelni. Felhívja a figyelmet a törvények 

betartására.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót reorganizációért felelős alpolgármester úrnak 

a válaszadásra.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: a számok tartalmára vonatkozó 

felvetésre javasolja a 4. és 5. számú mellékletekben szereplő adatok különbségét áttekinteni. 

Ez alapján elmondja, hogy a megtakarítás legfontosabb forrása a létszám megtakarítás, mely 

éves szinten 102 mFt. Ennek nagy része már megtörtént, ezért ez éves hatása mintegy 50 mFt. 

Így ennek következménye, hogy a középvezetők által elkészített terv 108 mFt-tal javította a 

helyzetet. A másik nagyon fontos dolog, hogy az átszervezés miatt a szervezeti struktúra 

képes lesz hatékonyabban működni. Konkrét példát ismertet erre.  

A felelősség kérdésével kapcsolatban elmondja, hogy nem ért az önkormányzati 

törvényekhez, de bízik abban, hogy a törvények megengedik, hogy a vezetők felelősséget 

vállaljanak a saját területükkel kapcsolatban. Ennek illusztrálására is példát ismertet.  

A költségvetési számokkal kapcsolatban elmondja, hogy az ő számítógépén meg vannak a 

számok egy szinttel mélyebb adatai, melyet majd ki fog nyomtatni. Úgy gondolja, hogy a 

döntéshozói hierarchián „látni kell a fától az erdőt”, ezért föntről lefelé nyomtatta ki a 

táblázatokat, de ígéretet tesz arra, hogy megadja a fájlokat a képviselőknek.  

Az adóval kapcsolatos kérdésre kéri, hogy dr. Gerendás Gábor aljegyző válaszoljon.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Aljegyző úrnak.  

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző: Elmondja, hogy az új Önkormányzati törvény egy új 

lehetőséget adott az Önkormányzat kezébe azzal, hogy közzé tehetik azoknak az adózóknak a 

nevét, címét és adóhátralék összegét, akiknek a tartozása egy meghatározott összeget elér. 

Más települések tapasztalatait felhasználva az 500 legnagyobb összegű tartozással rendelkező 

adózónak levelet küldött az Önkormányzat, melyben tájékoztatták őket arról, hogy 

amennyiben nem fizetik be a tartozásukat augusztus 21. napjáig, abban az esetben az adataikat 

tartozásukkal együtt közzé teszik. Ettől az intézkedéstől várja az Önkormányzat a 20 millió 

forint összegű plusz adóbevételt, melyből már az első két héten 8 millió forint befolyt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

dr. Magyar Judit képviselő: Nem érti, hogy mi a mai ülés célja, továbbá az anyagot túl 

bonyolultnak és szokatlannak tartja, hiányolja a tartalmi részt. Volt egyeztető fórum ebben a 

témában, ahová levélben meghívta Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

urat, aki nem jelent meg, és választ sem adott a levelére. Elmondja, hogy részt vett a 

Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ülésén, ahol sok minden tisztázódott, viszont 

konkrét kérdése lenne azzal kapcsolatban, hogy a hulladékgazdálkodás és köztisztaság 585 

millió Ft. bevétele, és 347 millió Ft. kiadása közötti nyereség különbözet mit fed? Továbbá a 

Bölcsőde 76 millió forint bevétele és a 73 millió forint kiadása közötti különbözet összege mit 

takar? Ezekre szeretne magyarázatot kapni, továbbá arra, hogy dr. Török Balázs általános 

alpolgármester 1 millió forint bevétele és 224 millió Ft-os kiadása mit fed? Megjegyzi, hogy 

tisztában van vele, hogy válságmenedzselés folyik, megérti, hogy ez a költségvetés a Banknak 

készült, de jó lett volna látni a tartalmi részét is.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a mai ülés célja szerepel az anyag 

összefoglalójában, mely szerint „Elengedhetetlenül fontos, hogy a Képviselő-testület tagjai is 

lássák a sorok mögötti összefüggéseket”. Megadja a szót Polányi Sándor reorganizációért 

felelős alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Véleménye szerint azért van szükség 

a költségvetés legalább kétszeri tárgyalására, hogy az ilyen kérdéseket meglehessen vitatni. 

Elmondja, hogy annak ellenére, hogy nem reagált Magyar Judit képviselő levelére, 

folyamatosan tartotta a kapcsolatot a párt helyi elnökével, miután egy másik ülésen is jelen 

kellett lennie, ezért sajnos egyeztetési probléma miatt nem tudott eleget tenni meghívásuknak. 

Ígéretet tesz arra, hogy a két forduló közötti szocialista frakció ülésén mindenképpen jelen 

lesz. A továbbiakban a költségvetés készítésének módját ismerteti, majd a bölcsődével 

kapcsolatos problémákat ecseteli. Átadja a szót dr. Török Balázs általános alpolgármesternek. 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Magyar Judit képviselő kérdésére válaszolva 

elmondja, hogy neve alatt szereplő számok a következőket takarják, az egyetlen bevétel, ami 

1 millió forint a HPV oltásból származik. A kiadási oldalon a Civil és vállalkozói referensnél 

lévő V8 úszás oktatásra fordított támogatás, és a sport alapból maradt támogatási összeg 23,5 

millió forint szerepel. A Zöld referensnél a kiadások között a környezetvédelmi programok 

költsége szerepel, 4 millió forint. A szolgáltatási koordinátornál szereplő 173 millió forint az 

esővíz elvezetés költségét, a VOLÁNBUSZ-nak fizetendő díjat, és a vízkészlet járulékot 

tartalmazza.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Pálinkás Attilának, a VSZ Zrt. 

Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Divízióvezetőjének. 

 

Pálinkás Attila VSZ Zrt. divízióvezető: Magyar Judit képviselő válaszára elmondja, hogy ha 

figyelembe veszik a többi divízió egyenlegét, akkor a nyereség hova jutásának kérdése 

megválaszolásra került.  

 

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

 

Fekete János képviselő: Egyetért dr. Filó András, és Magyar Judit képviselőkkel, véleménye 

szerint sincs értelme tárgyalni számok indoklása nélkül. Hiányolja az excel táblákat. A 

továbbiakban felsorolja a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeit, melyekre választ kér.  

- A létszám alakulásában nem a megtakarítást látja, hanem az ellenkezőjét.  

- Megtakarítások és bevétel növekedések kérdésénél nem érti a 61 millió forint 

megtakarítást a Busz közlekedésnél.  

- V-8 áremelés: ha árat emelnek, nem fogják többen látogatni az uszodát, és elesnek az 

eddigi bevételtől is. 

- Közétkeztetés: véleménye szerint a gyerekek már így is alultápláltak.  

- SZEVI ingyenesség reklámból: eddig sem találtak reklámozókat. 

- Tanácsadói díjak: voltak ilyenek? Kik, és milyen tanácsokat adtak? Van-e teljesítési 

igazolás? 

- Adóbehajtás fokozása: az adótartalom ugyanannyi.  

- Városüzemeltetési megtakarítás. 

- Távfűtés állami támogatás: ez úgy szerepel, mintha már az Önkormányzat megnyerte 

volna a pályázatot. 

- Energia projekt beindítása: nem tud róla semmit.  

- Központi beszerzés 20 millió forint: szeretné tudni, hogy mi ez. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Örül a sok kérdésnek, mert így 

kiderül, hogy van értelme a tárgyalásnak. Reagál az elhangzottakra, mely során idéz az 

előterjesztésből, illetve a költségvetésből. Kiemeli a helyi buszközlekedést, ahol 61 millió 

forintos megtakarítás várható úgy, hogy az Önkormányzat felmondta a szerződést, és egy új 

céggel tárgyalnak, ahol a cél a helyi és helyközi közlekedés szétválasztása. A helyközi 

közlekedést a VOLÁNBUSZ ingyen végzi, még a helyi közlekedést egy cég fogja végezni, 

havi nem több mint 2 millió forintért. Az Uszoda tervezett áremelésével kapcsolatban 

elmondja, hogy ez egyeztetés alapján történt, ahol figyelembe vették az árrugalmasságot. A 

SZEVI-nél több város tapasztalatait vették figyelembe. Az adóbehajtás fokozásával 

kapcsolatban átadja a szót dr. Gerendás Gábor aljegyzőnek. 

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző: Elmondja, hogy folyamatosan keresik a bevételnövelő 

lehetőségeket. Az egyik az előbb említett nyilvánosságra hozatal, az, hogy az Állami 

adóhatósággal történő együttműködés keretében az Önkormányzatnak lehetősége van a 

szentendrei telephelyű vállalkozásoknak az adataihoz hozzájutni, amelynek kapcsán lehetőség 

van olyan adózókat megismerni, akik eddig nem adtak be bevallást, vagy az önkormányzati és 

állami adóhatóságokhoz benyújtott bevallás adótartozása eltér.   

 

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

hozzászólásra. 

 

dr. Filó András képviselő: Kiverte nála a biztosítékot, ahogyan Polányi Sándor 

reorganizációért felelős alpolgármester válaszol a feltett kérdésekre, sérelmezi a kioktató 

stílust, és selejtnek tartja az előterjesztést. Fel van háborodva.  

 

Dr. Dietz Ferenc polgármester felhívja dr. Filó András figyelmét, hogy ne kiabáljon.   

 

dr. Filó András képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 11 fő. 

 

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

alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Elfogadja a kritikát amennyiben a 

kérdéseket Ő is úgy kapja, hogy ne így kelljen rá válaszolni. Folytatja a válaszadást Fekete 

János képviselő előző kérdéseire. A városüzemeltetés megtakarítás az egyetlen olyan kérdés, 

amelynek komoly politikai döntési hatása van. A közétkeztetéssel kapcsolatban elmondja, 

hogy a megtakarítást nem a mennyiségen, hanem a beszerzési ár összegén kívánják 

megoldani, és hogy a három közétkeztetési részlegnek egy anyagbeszerzője legyen. A 

továbbiakban elmondja, hogy vigyázni kívánnak a közétkeztetés színvonalára, tekintettel a 

lisztérzékeny és egyéb más ilyen jellegű csoportokra is.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: A hulladékdíj nyereségére visszatérve sérelmezi a pár hónappal 

ezelőtti díjemelést. További kérdése, hogy a 20%-os adó akció csak ebben az évben van, vagy 

pedig folyamatos? Megjegyzi, hogy a bölcsődével kapcsolatos kérdésére nem kapott választ. 
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Az intézményeknél felelős vezetőkre erőszakolnak nagyobb megszorításokat, mi történik 

abban az esetben, ha ez nem valósul meg? 

 

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

alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: A bölcsődénél a 3 millió forint 

összegű megtakarítás a konyhások, és a karbantartók átcsoportosításával jött létre. Az 

intézményvezetők költségvetését semmiben sem módosította. Az intézményvezetőknek a 

Képviselő-testületnek kell elszámolni azzal a költségvetéssel amelyet a Képviselő-testület 

2012. február 20-án elfogadott. Az Ő kérése csak arra vonatkozik, hogy a Képviselő-testület, 

ami szabályt adott az intézményvezetők kezébe azt érvényesítsék. Abban az esetben, ha nem 

teljesül a terv, a Képviselő-testület majd eldönti, hogy mit tesz. Véleménye szerint havonta 

riportokat kell készíteni, és közbeavatkozást vár abban az esetben a Képviselő-testülettől, 

amennyiben úgy látják, hogy a nem teljesülés kockázata forog fenn.  

 

Dr. Pázmány Annamária képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 10 

fő. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Javasolja a reorganizációért felelős alpolgármesternek, hogy a 

Központi Kontrolling Iroda a szeptemberi Képviselő-testületi ülésre készítsen ezzel 

kapcsolatban előterjesztést.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Visszatér az adó kérdésére, tisztázza, 

hogy itt nem több adókivetésről van szó, hanem jobb adóbeszedésről. Továbbá nem 

kisemberektől, hanem olyanoktól, akik tízmilliókkal tartoznak. Az adóval kapcsolatos akció 

nem egyszeri, hanem a NAV adatai alapján folyamatos.  

 

Fekete János képviselő szeretne hozzászólni az üléshez.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Tájékoztatja Fekete Jánost, hogy a hozzászólási ideje lejárt, 

de amennyiben igényli, még két perc ügyrendi hozzászólást kérhet. 

 

Mikrofonon kívül válaszolja, hogy nem kér több időt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja  a szót Tolonics Gyula képviselőnek. 

 

Tolonics Gyula képviselő: Elmondja, hogy a reorganizációt ezelőtt 4-5 hónappal kezdték, a 

mai ülésnél úgy érzi, hogy valamilyen állomáshoz értek, felállt egy csapat, új vezetők vannak, 

és az irodák élén pedig új irodavezetők vannak. Mindenkinek sok sikert és erőt kíván a 

továbbiakban, és azoknak is, akik ebben a munkában eddig részt vettek. 

 

Magyar Judit képviselő: Miután lejárt a hozzászólási ideje, ezért ügyrendben szeretne két 

perc hozzászólási időt kérni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja Magyar Judit képviselő kérését. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3976   Száma: 12.08.23/0/0/A/KT 
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Ideje: 2012 augusztus 23 19:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 90.00 60.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 10.00 6.67 

Szavazott 10 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   33.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Tart. - 

dr. Filó András Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek 2 perc 

hozzászólásra.  

 

Magyar Judit képviselő: Véleménye szerint miután reorganizációról van szó, akkor 

javasolja, hogy a Képviselő-testület is vegye ki belőle a részét azzal, hogy áldozatot hoz.  Kéri 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester, hogy dolgozzon ki erre is variánst, a 

Képviselők is mutassanak példát vele, és ne csak a lakosság terheit növeljék. Elmondja, hogy 

annak idején ezzel kapcsolatban készített egy javaslatot, melyet szívesen átad Polányi Sándor 

reorganizációért felelős alpolgármester részére. 

 

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

alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Meg fogja nézni az anyagot. 

Elmondja, hogy ez a változás és menedzselés ami jelenleg folyik, nagyon sok terhet ró a 

képviselőkre. Példaként említi a rendkívüli testületi üléseket. A továbbiakban a Képviselő-

testület munkájának fontosságát ecseteli a reorganizáció szempontjából. A költségvetéssel 
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kapcsolatban megjegyzi, hogy a költségvetést felülről kell kezdeni, mert ha alulról kezdték 

volna, akkor elvesztek volna a részletekben. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Megadja a szót dr. Dukai Miklósnak, a Jogi és Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

dr. Dukai Miklós JPEB elnök: Magyar Judit képviselő hozzászólására reagálva, a képviselők 

spórolásával kapcsolatban emlékeztet arra, hogy év elején dr. Török Balázs általános 

alpolgármesterrel közösen négyféle verziót dolgoztak ki a bizottságok és a munkacsoportok 

létszámának átalakítására, melynek során jelentős csökkentés történt. A továbbiakban sok erőt 

és kitartást kíván Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármesternek a munkájához, 

mert véleménye szerint a kérdésfeltevés nem mindig a racionalitásra utalt, inkább a 

hisztériakeltésre.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja  a szót Tolonics Gyula képviselőnek. 

 

Tolonics Gyula képviselő: Magyar Judit képviselő hozzászólására reagálva elmondja, hogy 

ebben az anyagban nincsenek a lakossági terheket növelő számok, és az adóterheknél nem az 

adó növeléséről van szó, hanem azoktól történő beszedéséről, akik nem fizetnek. A 

továbbiakban elmondja, hogy amikor a lakosság terheit növelik, akkor a sajátjukat is növelik, 

hiszen ők is itt laknak Szentendrén.  

 

EGYEBEK 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Tájékoztatást ad, hogy pénteken a gát pályázattal 

kapcsolatban eredményhirdetés lesz. Továbbá sor kerül a vietnami testvérvárosi szerződés 

aláírására, ezt követően a Szentendre éjjel-nappal programjait ismerteti, melyre mindenkit 

szeretettel meghív. Az ülést 19.20 perckor bezárja.  

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

polgármester címzetes főjegyző 
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