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Szám: 40/2012. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2012. december 10-én (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, Kun Csaba, Pintér Ádám, dr. Pázmány Annamária, és 

Tolonics Gyula, képviselők   

 

Távol van: Fülöp Zsolt, Kiss Károly, dr. Kőrösi Tibor, Magyar Judit, 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:  Kroó József VSZ Zrt. vezérigazgatója, dr. habil 

Kálnoki-Gyöngyössy Márton Kulturális és turisztikai vezető, Bartha 

Enikő Önkormányzati és Szervezési Iroda vezetője,  Remele Antónia 

személyügyi referens, dr. Dóka Zsolt jogi irodavezető 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az ülést 17.41 órakor megnyitja, jelenlévő képviselők száma 

10 fő, az ülés határozatképes.  

Elmondja, hogy Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester úr ezen a rendkívüli 

testületi ülésen vesz részt utoljára.  

Sürgősségi indítvány készült az uszoda lízing átalakításáról, melynek napirendre vételét 

szavazásra bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4152   Száma: 12.12.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 10 17:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 
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Távol 5   33.33 

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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 

Magyar Judit Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: dr. Illés György, Pilisszentlászló polgármestere azzal a 

kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a közös önkormányzati hivatalról kötendő 

megállapodásról készült előterjesztés megtárgyalásával kezdje ülését. Kérdés, észrevétel nem 

lévén, az előbbi módosítással szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4153   Száma: 12.12.10/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 10 17:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   33.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 
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dr. Filó András Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 

Magyar Judit Távol - 

 

 

 NAPIREND 
 Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő 

 

1. Pilisszentlászló Község 

Önkormányzatával közös önkormányzati 

hivatalról kötendő megállapodás 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 
 

Előterjesztés dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

dr. Dóka Zsolt 

2. Uszoda lízing átalakításról Sürgősségi 

indítvány 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

dr. Dóka Zsolt 

3. Köznevelési feladatot ellátó egyes 

önkormányzati fenntartású intézmények 

állami fenntartásba vételéről 

Előterjesztés dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

dr. Ligetfalvi Kinga 

4. Járási kormányhivatal kialakításához 

kapcsolódó feladatok 

Előterjesztés dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

dr.Ligetfalvi Kinga 

5. A tiltott, kirívóan közösségellenes 

magatartások helyi szabályozásáról és a 

közigazgatási bírság kiszabásának 

szabályairól szóló 32/2012. (VIII.3.) Önk. 

sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló …/2012. (…) Önk. sz. rendelet 

megalkotása 

Előterjesztés dr. Molnár Ildikó 

címzetes főjegyző 

dr. Gerendás Gábor 

 

 

 

1. Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzatával közös önkormányzati 

hivatalról kötendő megállapodásról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  
 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik dr. Illés György, 

Pilisszentlászló polgármestere.  

 



 4 

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

Györgynek, Pilisszentlászló polgármesterének. 

 

Illés György Pilisszentlászló polgármestere: Elmondja, hogy hosszú tárgyalások után került 

sor a most kialakult megállapodásra, társulások kialakítására.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megköszöni a pozitív hozzáállást a polgármester és a testület 

részéről is, melyet tanúsítottak, továbbá köszönetet mond a Főjegyző Asszonynak, 

Aljegyzőnek és a Jogi iroda vezetőjének az egyeztetések lefolytatásáért. Látszik a 

szerződésen, hogy sok munka van mögötte. Kérdezi, dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőt, 

hogy van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban? 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Nincs kiegészíteni valója. 

 

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

 

dr. Filó András képviselő: Kérdezi, hogy milyen előzményei voltak a megállapodásnak, nem 

érti miért jó Pilisszentlászlónak, hogy Szentendrével társul, és a költségvetési törvény 

táblázatában megjelölt számok után érdeklődik. 

 

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

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Képviselő úr a  költségvetési törvény bonyolult képlete 

alapján kiszámított közös hivatal által használható korrekciós tényezőkre hivatkozik. 

Szentendre oldaláról törvényi kényszer és kötelezettség van, Pilisszentlászló pedig a lakossági 

érdekeit figyelembe véve, a közlekedési szempontból legjobban megközelíthető települést 

választotta. Szentendrének ebben az esetben nincs mérlegelési lehetősége, talán annyi, hogy a 

feltételekben sikerüljön egy olyan közös nevezőre jutni, amely mind a két önkormányzat 

számára vállalható.  

 

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

 

dr. Filó András képviselő: Ha jól érti, akkor 5,5 fő dolgozót lehet a közös hivatal miatt 

figyelembe venni, és 25 millió forinttal több pénzt kap a hivatal? Továbbá a heti egyszeri 

ügyfélfogadást kifogásolja. 

 

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

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Az a számítás, amelyet dr. Filó András említett, egy 

előrejelzés. Ismerteti azokat a feladatokat, amelyeket Szentendre Önkormányzata fog a 

továbbiakban végezni, mint közös hivatal. A megállapodásban a közös akarat és lakosság 

érdeke szerepel. Továbbá elmondja, hogy Pilisszentlászló egy teljes hivatalt és annak 

szakszerű működését kapja, és ez nem abban merül ki, hogy heti egy ügyfélfogadást tart a 

hivatal. A heti egy alkalommal tartandó ügyfélfogadás nem a szentendrei Önkormányzat 

diktátuma volt, ez egy közös megegyezés. Illés György polgármester kifejezett kérése volt, 

hogy kezdetben heti egy alkalommal legyen ügyfélfogadás, hiszen Ő úgy ítéli meg, hogy a 

lakosság számára ez kezdetben elegendő lesz. Amennyiben az élet úgy hozza, hogy a 

feladatok, vagy a lakosság igényei ennél többet igényelnek, akkor felülvizsgálják. Véleménye 

szerint ebben a szerződésben semmi olyan nem szerepel, amely nem a közös akarat, és a 

lakosság igényeinek maximális figyelembe vétele lenne.    
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Illés Györgynek, Pilisszentlászló 

polgármesterének. 

 

Illés György Pilisszentlászló polgármestere: A kisközségek problémáját ismerteti. Elmondja, 

hogy nem Ők akarták a közös hivatalt, a törvény kötelezi őket. Ebben az esetben megnézték, 

hogy melyik településsel tudnak kapcsolatot létesíteni. Felsorolja a szóba került 

településekkel kapcsolatos problémákat, amelyek miatt Szentendrét választották. Továbbá 

elmondja, hogy a falu lakosai ügyintézésének nagy része már így is Szentendrén zajlik, így 

biztos, hogy a hivatali dolgokat is el tudják intézni a városban. Rugalmasan módosítható 

szerződést próbáltak kötni, amennyiben szükség van a változtatásra.  

 

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

határozati javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4154   Száma: 12.12.10/1/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 10 18:01  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   33.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 

Magyar Judit 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 

367/2012. (XII. 10) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. elfogadja a Pilisszentlászló Község Önkormányzatával közös önkormányzati 

hivatalról kötendő megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal 

2. felkéri a Polgármestert az 1. pont szerinti megállapodás aláírására és az abban 

foglaltak végrehajtására 

 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Megállapodás a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalról 

 

mely létrejött  

 

Szentendre Város Önkormányzat (a továbbiakban: Szentendre) Képviselő-testülete  

(székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester) 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat (a továbbiakban: Pilisszentlászló) Képviselő-testülete  

(székhely: 2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1. képviseli: dr. Illés György polgármester) 

 

(a továbbiakban: Felek) között az alábbi feltételekkel. 

 

1. Felek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 2013. január 1-én hatályba lépő 84-86. §-i alapján az 

önkormányzatok működésével, valamint a polgármesterek és a jegyző feladat- és 

hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok ellátására 2013. január 1. napjától határozatlan időtartamra 

megalakítják a közös önkormányzati hivatalt (a továbbiakban: közös hivatal).  

 

2. A közös hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami 

szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.  

 

3. A közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése: Szentendrei Közös 

Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös hivatal). 

 

3.1. A közös hivatal székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3.  

 

3.2. A közös hivatal kirendeltsége: 2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.  
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4. A közös hivatalt a jegyző vezeti, felek megállapodnak, hogy a közös hivatal első 

vezetője Szentendre város jelenlegi jegyzője. A jegyzői kinevezéshez és felmentéshez 

Szentendre és Pilisszentlászló polgármesterének lakosságszám-arányos, többségi 

döntése szükséges.   

 

5. A közös hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 

6. A közös hivatal hivatalos elnevezését a felek képviselő-testületei a szervezeti és 

működési szabályzatukban feltüntetik. 

 

7. A közös hivatal működési költségét az állam - az adott évi központi költségvetésről 

szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladataikkal 

arányban - finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés részére e célra elkülönített 

számlájára folyósít.  

 

8. Pilisszentlászló a hivatal megalakításához egyszeri 256 550 Ft összeggel járul hozzá, 

mely 2012. december 31-ig teljesítendő a hivatal számlájára, átutalással, mely 

összeget csökkenti a Pilisszentlászló által Szentendrének tulajdonba adott hivatali 

berendezési és felszerelési tárgyak értéke, melyek felsorolását és értékét a felek által 

felvett külön jegyzőkönyv rögzíti.  

 

9. A közös hivatal folyamatos fenntartásához szükséges, az állami finanszírozást 

meghaladó költségekhez Pilisszentlászló a Pilisszentlászló községet érintő 

feladatokkal kapcsolatos dologi költségek fedezésére évi 3 280 103 Ft összeggel járul 

hozzá, mely 12 havi egyenlő részletben a tárgyhónap 5. napjáig történő 

esedékességgel teljesítendő a közös hivatal számlájára, átutalással. Pilisszentlászló 

jelen pont szerinti hozzájárulását a felek évente, a tárgyév január 1-ig aktualizálják a 

közös hivatal előző évi 1-3 negyedéves beszámolójának adatai alapján, melyet a felek 

a 4. negyedéves beszámoló adatai alapján korrigálnak. A közös hivatal folyamatos 

fenntartásához szükséges, ezen túlmenő költségeket Szentendre fizeti. 

 

10. Felek megállapodnak, hogy amennyiben 2012. december 31. előtti időszakra 

vonatkozó állami ellenőrzés végleges döntése vagy ezen időszak tényállásán alapuló 

jogerős bírósági döntés a közös hivatalt terhelő költséget keletkeztet, ezen költséget 

Szentendre viseli, ha a döntés Szentendre Polgármesteri Hivatalánál történt 

vizsgálaton alapul. A jelen pont szerinti költséget Pilisszentlászló viseli, ha a döntés 

Pilisszentlászló Polgármesteri Hivatalánál történt vizsgálaton alapul.   

 

11. Felek Szentendre és Pilisszentlászló vonatkozásában is biztosítják az igazgatási, 

gazdasági, jogi és az egyéb, jogszabály által kötelezővé tett hivatali feladatok 

ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

 

12. A közös hivatal jegyzője vagy aljegyzője vagy megbízottja köteles mindkét képviselő-

testület ülésén részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni. 

 

13. A közös hivatal jegyzője, aljegyzője vagy megbízottja a jelen megállapodása alapján 

köteles Szentendrén és Pilisszentlászlón is biztosítani az egyes településeken történő 

ügyfélfogadást. 
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14. Pilisszentlászló vonatkozásában a felek az alábbiakban állapodnak meg: 

 

- A közös hivatal kirendeltségén a közös hivatal hetente egy alkalommal, kedden, 

illetőleg ha az nem munkanap, akkor a Pilisszentlászló polgármestere és Szentendre 

jegyzője által közötti egyeztetés szerinti napon, 14:00-17:00 óráig van ügyfélszolgálat, 

ahol legalább adó-és szociális igazgatás területét képviselő közös hivatali munkatárs 

vesz részt. 

 

- A közös hivatal kirendeltségén Pilisszentlászló ügykapcsolati munkatársat 

foglalkoztat, az ügyfél-tájékoztatás fentieken túlmenően az ügyfélkapcsolati 

munkatárs személyén keresztül, informatikai hálózat alkalmazásával történik, melynek 

költségeit Pilisszentlászló viseli. A pilisszentlászlói ügyfélkapcsolati munkatárs a helyi 

kulturális élet szervezését és kisebb helyi karbantartási feladatok szervezését is ellátja. 

 

- A közös hivatal kirendeltségének helyt adó épület fenntartása, működtetése, 

karbantartása Pilisszentlászlót terheli, a közös hivatal székhelyének fenntartása, 

működtetése, karbantartása Szentendrét terheli.  

 

- A pilisszentlászlói képviselő-testület ülései Pilisszentlászlón, rendkívüli eset 

kivételével keddi napokon kerülnek megtartásra. Az ülések helyszínét Pilisszentlászló 

biztosítja, a képviselőtestületi tagok részére a testületi anyagok kézbesítését a közös 

hivatal az ügyfélkapcsolati munkatárs által történő továbbítással végzi. A testületi ülés 

előkészítését, lebonyolítását, törvényességi ellenőrzését a jegyzőkönyvek elkészítését 

és a döntések végrehajtását a közös hivatal szervezi. A képviselő-testületi ülések 

anyagát a hivatal székhelyén írja alá Pilisszentlászló polgármestere. 

 

- A közös hivatal pilisszentlászlói kirendeltségének címére érkező posta bontása a közös 

hivatal székhelyén történik, amely biztosítja, hogy a beérkező, dokumentumokat 

Pilisszentlászló polgármestere fénymásolatban vagy szkennelt fájlként legkésőbb a 

beérkezés napját követő napon megkapja.  

 

- A pilisszentlászlói ügyiratok iktatása a közös hivatal székhelyén történik.  

 

- Csak a folyamatban lévő pilisszentlászlói ügyek iratai kerülnek át a közös hivatal 

székhelyére, a többi irat őrzése a közös hivatal kirendeltségén történik. 

 

- Pilisszentlászló 2012. évi zárásának elkészítésére Pilisszentlászló harmadik személlyel 

saját költségen külön megbízási szerződést köt, az elkészítéshez szükséges tárgyi 

feltételeket, dokumentumokat a közös hivatal a székhelyén biztosítja.    

 

- Pilisszentlászló 2013-as költségvetésének tervezetét a szentendrei gyakorlat alapján 

költséghely szemlélettel készíti elő a közös hivatal. 

 

- Pilisszentlászló vonatkozásában a belső ellenőrzést a közös hivatal szervezi. 
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- Pilisszentlászlón lehetőség szerint közmunkások végzik a fűtési, postázási és konyhai 

feladatokat, a közmunkások munkáltatója Pilisszentlászló.   

 

- Pilisszentlászló vonatkozásában az azonnali karbantartási feladatokra szállítói lista 

készül, elsődlegesen a pilisszentlászlói helyi iparosok, másodlagosan a Városi 

Szolgáltató Zrt. figyelembe vételével a hatályos jogszabályi keretek között. 

 

- A pilisszentlászlói vagyongazdálkodás vonatkozásában a közös hivatal Pilisszentlászló 

polgármestere konkrét írásbeli utasításai alapján végzi döntés előkészítő- és végrehajtó 

feladatait. 

 

- A közös hivatal lehetősége szerint tájékoztatja a pályázati lehetőségekről 

Pilisszentlászló polgármesterét, amennyiben ilyet észlel, a közös hivatal vállalja a 

kisebb pályázatok megírását és a nagyobb pályázatok szervezését. A 

pályázatfigyeléssel kapcsolatban teljeskörű, naprakész adatszolgáltatást a közös 

hivatal nem tud vállalni. 

 

- Pilisszentlászló honlapjának technikai karbantartását a közös hivatal végzi, a honlapon 

megjelenő információért Pilisszentlászló felel, melyhez a közös hivatal által 

jogszabály által kötelezően közzéteendő anyagokat a közös hivatal biztosítja.   

 

- A kirendeltség számítógépeinek karbantartását a Városi Szolgáltató Zrt. látja el. 

 

- Pilisszentlászló lakosai esküvőinek helyszíne Pilisszentlászló község, vagy a 

házasulók döntésétől függően Szentendre. 

 

- Pilisszentlászló lakosainak az anyakönyvezését a közös hivatal látja el és valamennyi 

piliszentlászlói anyakönyv a közös hivatal székhelyén kerül megőrzésre. 

 

- A közös hivatal közterület-felügyelete bűnmegelőzési céllal havi egy alkalommal 2-3 

órás időtartamban Pilisszentlászlón járőrözik. 

 

- Pilisszentlászló törekszik arra, hogy a közös hivatal és Szentendre Város 

Önkormányzatnak a közös hivatalra vonatkozó rendeleteit, szabályzatait, utasításait a 

lehető legteljesebb mértékben átvegye, a helyi sajátosságok megtartásával.  

 

- Pilisszentlászló a Pilisszentlászló községben tartandó képviselő-testületi ülés 

vezetéséhez szükséges hardver- és szoftvereszközt saját költségen biztosítja, melynek 

tárolási helyszíne a közös hivatal kirendeltsége.  

 

- Felek együttműködnek a pilisszentlászlói hulladékszállítás Városi Szolgáltató Zrt. 

általi ellátásában.  

 

- Felek együttműködnek önkormányzati tárulás létrehozásában a társulás útján 

hatékonyabban és gazdaságosabban ellátandó feladatok tekintetében.  
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- Pilisszentlászló folyamatosan tájékoztatja a közös hivatal jegyzőjét a településsel 

kapcsolatos aktuális információkról a közös hivatal feladatellátása hatékonyságának 

fokozása érdekében.  

 

- Szentendre jegyzője a közös hivatal munkatársai közül Pilisszentlászlóval történő 

elsődleges kapcsolattartása munkatársat jelöl ki.  

 

15. Pilisszentlászló részéről a közös hivatalnak átadott eszközökről külön nyilvántartás 

készül, melyet a felek folyamatosan vezetnek. A nyilvántartás az átadásra kerülő 

eszközöket a következő bontásban tartalmazza:    

 

- Harmadik személy (pl. a magyar állam) tulajdonában lévő eszközök. 

- Szentendre tulajdonába kerülő eszközök. 

- Pilisszentlászló tulajdonában maradó, a közös hivatalnak használatra átadott eszközök.  

 

16. Jelen megállapodás felek közös megállapodásával bármikor módosítható. Felek 

felhatalmazzák Szentendre polgármesterét és Pilisszentlászló polgármesterét, hogy 

ezen megállapodást - a jogszabály által kötelezően előírt, és a pénzügyi 

kötelezettségvállalást igénylő elemek kivételével - együttesen módosítsák. A 

módosításról képviselő-testületeik következő ülésén kötelesek beszámolni. A jelen 

szerződés pénzügyi kötelezettségvállalást igénylő elemeinek módosítása tekintetében a 

képviselő-testületek együttesen döntenek. 

 

17. Jelen megállapodás felmondására a Mötv. szabályai az irányadóak.   

 

18. Jelen megállapodást  

- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete … sz. határozatával 

- Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete … sz. határozatával 

hagyta jóvá. 

 

19. A jelen megállapodás által nem szabályozott kérdésekben a Magyarországon hatályos 

jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadók. 

 

20. A jelen megállapodást a szerződő felek polgármestereik által, mint akaratukkal 

egyezőt írják alá. 

 

Kelt: Szentendre, 2012 … 

 

 
 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

dr. Molnár Ildikó 

címzetes főjegyző 

dr. Illés György 

polgármester 

Fejes Zsolt 

jegyző 

 

Szentendre Város Önkormányzat 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megköszöni Illés György polgármester részvételét.  
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2. Sürgősségi indítvány az uszoda lízing átalakításáról  

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester   
 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az előterjesztő Reorganizációért felelős 

alpolgármesternek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: zárt ülés elrendelését kéri.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a zárt ülés elrendelését.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4155   Száma: 12.12.10/2/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 10 18:02  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 90.00 60.00 

Nem 1 10.00 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   33.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 

Magyar Judit Távol - 

 

 

 A Képviselő-testület 18.02 órától 18.55 óráig zárt ülésen tanácskozik, melyről külön 

jegyzőkönyv készül.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők száma 10 fő, az 

ülés határozatképes.  

 

 

3. Előterjesztés a köznevelési feladatokat ellátó egyes önkormányzati fenntartású 

intézmények állami fenntartásba vételéről szóló megállapodásról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: tájékoztat, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság 

által tett javaslatok beépítésre kerültek a szerződésbe. Ezen kívül az V/9. pont törlése 

szükséges, illetve az Egyebek rész utolsó §-ként szerepel. A többi pont elfogadható, aláírásra 

kész állapotban van.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés, észrevétel ne lévén, szavazásra bocsátja a határozati 

javaslat elfogadását.  

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 4158   Száma: 12.12.10/3/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 10 18:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   33.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 
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Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

369/2012. (XII. 10) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és 

Szentendre Város Önkormányzata között kötendő a köznevelési intézmények állami 

fenntartásába vételével összefüggő intézmény átadás-átvételéről, a feladatellátáshoz 

kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó 

vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodást aláírja a 

határozat melléklete szerinti tartalommal. 

2. úgy dönt, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére a Szentendrei 

Tankerület elhelyezése céljából az átkerülő intézmény fenntartási feladatok ellátása 

érdekében ingyenes használatba adja a tulajdonában levő Szentendre, Kálvária u. 18. 

szám alatti ingatlan külön szárnyában található 127 m2 alapterületű helyiségcsoportot 

azzal, hogy a használattal kapcsolatos valamennyi költség (különösen: rezsiköltség 

arányos része, hulladékszállítás, távközlés) és kárveszély a birtokba adás időpontjától 

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot terheli. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

4. Előterjesztés járási kormányhivatal kialakításához kapcsolódó feladatról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: rövid tájékoztatást ad az előterjesztés tartalmáról. Kérdés, 

észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4159   Száma: 12.12.10/4/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 10 18:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 10 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   33.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

370/2012. (XII. 10) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. úgy dönt, hogy a legfeljebb bruttó 2 millió forintot biztosít a 2012. évi költségvetés 3. 

számú módosításában erre a célra biztosított előirányzat terhére a Szentendrei Járási 

Kormányhivatal helyszínéül szolgáló állami tulajdonban lévő Szentendrei Helyőrségi 

Klub (2000 Szentendre, Dózsa György u. 8.) épületének belső felújításához (többek 

között: tisztasági festés, gipsz kartonfal építés, 2 ajtó beépítése). 

2. felkéri a Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatóját, hogy a fenti munkálatokat egyeztetve a 

Kormányhivatallal, lehetőség szerint 2012. december 31-ig végezzék el. 

 

Felelős:  1.pont:  polgármester 

               2.pont: VSZ Zrt. vezérigazgató 

  

Határidő:  1. pont: azonnal 

               2. pont: 2012. december 31. 
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5. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások helyi szabályozásáról és a 

közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló 32/2012. (VIII.3.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló …/2012.(…) 

önkormányzati számú rendelet megalkotása 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

  

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

észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4160   Száma: 12.12.10/5/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 10 19:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   33.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelete  

 

a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások helyi szabályozásáról és a közigazgatási 

bírság kiszabásának szabályairól szóló 32/2012. (VIII.3.) Önk. sz. rendelet hatályon 

kívül helyezéséről 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

e) pontjában kapott felhatalmazás megszűnésére tekintettel az alábbi rendeletet alkotja.  

 

1. § 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a tiltott, kirívóan közösségellenes 

magatartások helyi szabályozásáról és a közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló 

32/2012. (VIII.3.) Önk. sz. rendelete hatályát veszti.  

2. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet hatályba lépésekor 

folyamatban lévő ügyeket meg kell szüntetni.  

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2012. december 10. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Az ülést 19.00 órakor bezárja. 

 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 


