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Szám: 42/2012. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2012. december 13-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel  

tartott üléséről 

 

 

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

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

Filó András, Fülöp Zsolt, Kun Csaba, Magyar Judit, Pintér Ádám, dr. 

Pázmány Annamária, Tolonics Gyula és Zakar Ágnes képviselők   

 

Távol van: Kiss Károly és dr. Kőrösi Tibor képviselők  

 

Hivatalból jelen 

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

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester, Budai Otília 

gazdasági 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. Szilágyi 

Enikő városstratégiai menedzser, Kádár Kristóf kommunikációs 

referens, Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész, Kiss Szabó Zsófia 

kontroller, dr. Weszner Judit pályázati és jogi referens, és dr. 

Nádudvari Gyöngyi jogi előadó 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az ülést 15.00 órakor megnyitja, jelenlévő képviselők száma 

13 fő, az ülés határozatképes. Köszönti a Képviselő-testületet, majd elmondja, hogy a 

meghívóban szereplő napirendeken kívül, még 7 sürgősségi indítvány készült, melyek 

napirendre vételéről egyenként szavaztat. 

Elsőnek az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 2/2011.(I.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló sürgősségi indítványt bocsátja szavazásra.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4161   Száma: 12.12.13/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 13 15:30  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 



 2 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

 

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

indítványt napirendre tűzi. Szavazásra bocsátja a múzeumi és könyvtári intézmények 

önkormányzati fenntartásba vételéről szóló sürgősségi indítványt. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4162   Száma: 12.12.13/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 13 15:30  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

     

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

indítványt napirendre tűzi. Szavazásra bocsátja a védőnői és iskola-egészségügyi ellátás 

Gondozási Központhoz történő átszervezéséről szóló sürgősségi indítványt.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4163   Száma: 12.12.13/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 13 15:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

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

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

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

indítványt napirendre tűzi. Szavazásra bocsátja a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 8/2004.(III.1.) Önk. sz. rendelete módosításáról szóló sürgősségi 

indítványt.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4164   Száma: 12.12.13/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 13 15:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a sürgősségi 

indítványt napirendre tűzi. Jelzi, hogy még két sürgősségi indítvány készül, melyről a 

későbbiekben szavaztat. Szavazásra bocsátja egyben a napirendi pontokat. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4165   Száma: 12.12.13/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 13 15:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

 

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

elfogadta.  
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 NAPIREND 

 Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő 

 Az önkormányzat tulajdonában álló 

lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérletéről, valamint 

elidegenítésükről szóló 2/2011. (I.20.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Sürgősségi 

indítvány 

Budai Otília 

Gazdasági 

alpolgármester  

Dr. Nádudvari 

Gyöngyi 

 A múzeumi és könyvtári intézmények 

önkormányzati fenntartásba vételéről 

Sürgősségi 

indítvány 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

dr. Gerendás Gábor 

 A Védőnői és iskola-egészségügyi ellátás 

Gondozási Központhoz történő 

átszervezése 

Sürgősségi 

indítvány 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

dr. Gerendás Gábor 

 Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 

helyi közszolgáltatásról szóló 8/2004. 

(III.1.) Önk. sz. rendelete módosításáról 

 

Sürgősségi 

indítvány 

Kroó József 

Vezérigazgató 

Pálinkás Attila  

divízióvezető 

 Két ülés közötti események Tájékoztató dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 

Többcélú Kistérségi Társulás két ülése 

között eltelt legfontosabb eseményekről és 

döntések 

Tájékoztató dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Lejárt határidejű önkormányzati 

határozatok végrehajtása 

Jelentés  dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

Bartha Enikő 

 Átruházott hatáskörben tett 

intézkedésekről (népjóléti igazgatás és 

Szociális Ifjúsági és Sport Bizottság) 

Beszámoló dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

Horváth Aurélia 

Kosztek Gabriella 

 Záró reorganizációs jelentés Tájékoztató Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

1. Szentendre Város Önkormányzat 2012. I-

IX. havi költségvetési gazdálkodásról és 

az Önkormányzat 2012. évi 

költségvetéséről szóló 13/2012. (II. 20.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

Előterjesztés Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

Puhl Márta 

2. a 2013. évi átmeneti finanszírozásról és 

költségvetési gazdálkodásról szóló 

rendelet megalkotása 

Előterjesztés dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

Puhl Márta 

3. Szentendre Város Önkormányzata Dumtsa 

Jenő Keretstratégiájának 

célmeghatározásához 

Előterjesztés dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

dr. Szilágyi Enikő 
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4. a Polgármesteri Hivatal, valamint a 

városmenedzsment szervezet 

átalakításáról, illetve Szentendre Város 

Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) 

Önk. sz. rendelet módosításáról 

Előterjesztés dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

Bartha Enikő 

5. Képviselő-testület 2013. évi 

munkatervének elfogadás 

Előterjesztés dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

Bartha Enikő 

6. az állattartásról szóló 12/2010. (IV.15.) 

Önk. sz. rendelet módosításáról szóló 

…/2012. (…) önkormányzati rendelet 

megalkotása I. forduló 

Előterjesztés dr. Török Balázs  

alpolgármester 

dr. Gerendás Gábor 

7. a közterület-használat rendjének 

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

Önk. sz. rendelet módosításáról szóló 

…/2012. (…) önkormányzati rendelet 

megalkotása 

Előterjesztés dr. Török Balázs  

alpolgármester 

dr. Gerendás Gábor 

8. Intézményi alapító okiratok módosítása Előterjesztés dr. Molnár Ildikó 

címzetes főjegyző 

dr. Gerendás Gábor 

dr. Ligetfalvi Kinga 

Bartha Enikő 

9. Szentendre Város Önkormányzata, 

valamint a felnőtt és gyermek háziorvosi 

szolgálatok közötti új megbízási 

szerződések elfogadása 

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

zárt ülés! 

Előterjesztés dr. Molnár Ildikó 

címzetes főjegyző 

dr.Gerendás Gábor 

10.  Szentendre Város Önkormányzat és 

Vadász György között létrejött adásvételi 

szerződés felbontása 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 
 

Előterjesztés Budai Otília 

gazdasági 

alpolgármester 

Gabay Anett 

11. Törvényességi felhívás az OMV 

benzinkúttal szembeni területre vonatkozó 

szabályozásmódosítással kapcsolatosan és 

út céljára történő ingatlanrész lejegyzés 

kártalanítási határozat bírósági 

felülvizsgálata 

Előterjesztés Budai Otília 

gazdasági 

alpolgármester 

Alföldiné Petényi 

Zsuzsanna 

12. Kistérségi csatorna beruházás Tájékoztató Budai Otília 

gazdasági 

alpolgármester 

dr.Weszner Judit 
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13. Szobrok elhelyezése Előterjesztés Budai Otília 

gazdasági 

alpolgármester 

dr. Weszner Judit 

14. Szobor Ad-hoc Bizottság 2011. évi 

munkájáról 

Előterjesztés dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

Alföldiné Petényi 

Zsuzsanna 

Perneczky Sára 

Mandula Gergely 

15. A szentendrei szőlőtermelés és borkultúra 

felélesztése 

Előterjesztés  

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

Pintér Ádám 

képviselő 

dr. Szilágyi Enikő 

16. Szentendre Város Mecénása Díj 

adományozása 

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

zárt ülés! 

Előterjesztés dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

Kádár Kristóf 

17. Pap-Sziget Revitalizációjáért Nonprofit 

Közhasznú Kft. új ügyvezetőjének 

megválasztása 

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

zárt ülés! 

Előterjesztés dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

dr. Dóka Zsolt 

18. Autóbusszal végzett menetrend szerinti 

személyszállításra vonatkozó 

közszolgáltatási szerződések 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Tájékoztatás dr.Török Balázs 

általános 

alpolgármester 

Sándorné Vincze 

Viktória 

 Interpelláció, kérdés    

 Egyebek    

 

 

 

 Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megtartja tájékoztatóját, majd megadja a szót, Magyar Judit 

képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: Érdeklődik, hogy a 2012. november 19-i TÖOSZ konferencia, - a 

következő Uniós programozási periódusról – hogyan érinti Szentendrét?  

- november 22. Ki fogja üzemeltetni az önkormányzat Fő tér 12. sz. alatt lévő 

vendégházát? 

- A Dumtsa csobogóval kapcsolatban kérdezi, hogy miért kellett ennyiszer tárgyalni? 

- A december 4-én Varga Mihállyal történt egyeztetésről érdeklődik. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: A TÖOSZ konferenciával kapcsolatban ismerteti az általa 

felvetett javaslatokat.  

- A Fő tér 12. sz. alatt lévő vendégházzal kapcsolatban egyeztetett a PMMI 

igazgatójával, és házon belül is egyeztetések történtek. Külföldi magas rangú 

vendégeknek biztosítanak szállást. Ismerteti azokat a magas rangú személyeket, akik 

már megtekintették az épületet, és akik ígéretet tettek arra, hogy propagálni fogják. 

- Dumtsa csobogó: tervezőkkel folytatott egyeztetéseket, lehetőség van arra, hogy egy 

másikat tervezzenek. Országos pályázat kiírását javasolták. Három tervező küldte be a 

terveit, amelyekhez próbálnak támogatást szerezni. 

 

Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt Képviselő: A 2012. december 11-én a TÖOSZ konferencia 7-es pontja után 

érdeklődik – állásfoglalás a Közép-magyarországi Régió szétválasztása ügyében – Kérdése, 

hogy mit tartalmaz az állásfoglalás? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ebben az ügyben mindenképpen a különválást javasolták. 

Régebben erről testületi döntés is született.  

 

Fülöp Zsolt Képviselő: Érdeklődik, hogy a régi önkormányzati határozat továbbra is 

érvényes? 

dr. Dietz Ferenc polgármester: A határozat jó, újabbat még nem hozott a Képviselő-testület 

ezzel kapcsolatban. További kérdés, észrevétel nem lévén, megállapítja, hogy a Képviselő-

testület a tájékoztatót tudomásul vette.  

 

 

 

Beszámoló az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről (népjóléti igaztatás és 

Szociális Ifjúsági és Sport Bizottság 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

beszámolót. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4166   Száma: 12.12.13/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 13 15:46  

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 
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Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

elfogadta.  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

371/2012. (XII. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Város Önkormányzat 

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

rendelet 17. § (6) bekezdése értelmében a Képviselő-testület által az Szociális, Ifjúsági és 

Sport Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

372/2012. (XII. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Város Önkormányzatának 

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

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

és gyermekvédelmi igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2012. 

augusztus 06. – 2012. november 5. közötti időszakra szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 
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Tájékoztató a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 

Társulás két ülése között eltelt legfontosabb eseményekről és döntésekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdés, észrevétel nem lévén, megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

 

Záró reorganizációs jelentés 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Ismerteti tájékoztatóját. 

 

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

 

dr. Filó András képviselő: A reorganizációs jelentés 3. oldalán feltüntetett 

adósságszolgálattal kapcsolatos észrevételeit ismerteti. Érdeklődik a bevezetett új adó iránt, 

majd a Pro Szentendre Kft-vel kapcsolatban kérdezi, hogy ki – kit perel? Továbbá nem tudja 

beazonosítani a neveket a 12. oldalon szereplő „Tájékoztatás az irányított szervezeti 

egységekről” című részben. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Az utolsó az Ő tréfája, követte a 

sémát és közben tréfálkozott egy kicsit. Elsőnek a bankkal kapcsolatos észrevételekre reagál. 

Az új adó bevezetése, a cégek külterületi telkek után fizetendő adója. A Pro Szentendre Kft-

vel kapcsolatban elmondja, hogy a volt ügyvezető beperelte az Önkormányzatot, hogy a 

testület által elfogadott sikerdíjat nem kapták meg. Véleménye szerint ebben az ügyben a 

testületnek előbb – utóbb lépnie kell.  

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: Sajnálja, hogy a gazdálkodó szervezeteknél a V-8 Uszodával 

kapcsolatban nem lát több számot. Kiemeli, hogy egyet mindenképpen kellene, hogy lásson 

mely 445.729.611 Ft-ról szól. Elmondja, hogy az Önkormányzat felvette Simon Pétert, aki 

ezzel az összeggel tartozik a városnak. Ő úgy gondolja, hogy csak abban az esetben vették fel 

a hivatalba, hogy előtte megbeszélték, hogy ezt az összeget milyen ütemezéssel fogja 

visszafizetni a városnak, hiszen szerződésben vállalta, hogy jótáll a tulajdoni hányadának 

megfelelően, melyet eddig nem teljesített. Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármester a beszámolójában az előző Képviselő-testületi ülésen elmondta, hogy amikor 

ez az ügy szóba került, akkor felmérték ennek a veszélyeit, hátrányait, és úgy döntöttek, hogy 

alkalmazzák. Ebből azt a következtetést vonja le, hogy erre meg van a megoldás, és nem az, 

hogy eláll az önkormányzat ettől az összegtől. Ezért az uszodához ezt a 445.729.611 Ft-ot 

érdemesnek tartaná betervezni, ez a működésnél jó lenne,  miután évente több mint 100 millió 

forintot termel ez az uszoda. Véleménye szerint ebből négy évig lehetne finanszírozni az 

uszodát, anélkül, hogy az Önkormányzatnak kellene beletenni plusz pénzt. Továbbá úgy 

gondolja, hogy az adóbevételeknél is plusz bevétel lesz, hiszen a Szentendre és Vidéke c. 

újság szeptemberi számában megjelent, a 100 ezer forintnál nagyobb adósságot az 
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Önkormányzat felé felhalmozó adósok névsora, ahol szintén szerepelnek Simon Péter cégei, 

számításai szerint közel 3 millió forinttal. Arra gondolt, hogy miután felvették az 

Önkormányzathoz dolgozni, akkor ezt az összeget már törlesztette. Kérdezi, hogy kifizette-e 

már a köztartozásait? Vagy egy olyan embert vettek fel, akinek köztartozása van az 

önkormányzat felé? Az uszodával kapcsolatban érdemesnek tartja tudni, hogy bezárt a patika, 

amely szintén Simon Péter cégének a tulajdona, és nem csak az önkormányzati adóval 

tartozik, hanem az uszodának bérleti díjjal is. Az Önkormányzat vezetősége azt a feladatot 

bízta rá, hogy ezután cégekkel fog szerződéseket kötni, pl. az önkormányzati fejlesztésekkel 

kapcsolatban. Hogyan gondolják azt, hogy ezek után valaki komolyan veszi az 

önkormányzatot? Miután a saját alkalmazottjával szemben, akit felvettek, követelése van. 

Továbbra is az a véleménye, hogy ezeket az összegeket a jelentésbe bele kellett volna írni, 

szerepeltetni kell.  

 

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

alpolgármester úrnak. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Ez az összeg azért nem szerepel a 

reorganizációs tervben, mert nem a múlttal akart foglalkozni. Úgy gondolja ebben az ügyben 

Ő sem mínuszt, sem pluszt nem tett. Amennyiben amit Fülöp Zsolt képviselő állít igaz, és így 

van, akkor a 2013-as tervbe, ezeket a potenciális bevételeket be kellene tervezni. Megjegyzi, 

hogy a reorganizáció nem egy ügyészségi vizsgálat volt, ezt külön kellene a testületnek 

megbeszélni.  

 

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

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: A köztisztviselők alkalmazására vonatkozó törvény 

alapján a kinevezésnek vannak feltételei, ezek között nem szerepel a köztartozás. Ilyen jellegű 

vizsgálatokat nem kell egy munkáltatónak elvégezni az alkalmazással kapcsolatban, 

amelyekre Képviselő úr utalt.  

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: Érdekesnek tartja, hogy a reorganizációs jelentésben szerepel az a 

munkaügyi per, ami 1-2 millió forint, viszont a 445.729.611 forint pedig nem. Véleménye 

szerint itt nem arról van szó, hogy múlt, vagy nem múlt. Az előző cégvezető, aki a munkaügyi 

perben áll az önkormányzattal, az is a múlt, még Polányi úr ideérkezése előtt keletkezett. 

Roppant érdekesnek tartja, hogy ez a kis összeg szerepeltetve van, a nagy viszont nem. A 

Köztisztviselői törvénnyel kapcsolatban, amit dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző elmondott, 

tisztában van, tudja, hogy nem köteles az Önkormányzat ezt vizsgálni, viszont úgy gondolja, 

hogy van jó erkölcs, ezen nem lehet túllépni. A bevételt bele kell írni a jelentésbe.  

 

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

alpolgármester úrnak. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: A Pro Szentendre Kft. munkaügyi 

pere azért szerepel a reorganizációs jelentésben, mert a Kft. megszüntetése a reorganizációval 

összefügg. Javasolja, hogy ezt a kérdést tűzzék külön napirendre. Felvállalja, hogy Ő 

javasolta Simon Pétert a Fejlesztési és Projekt iroda vezetőjének, mert ért hozzá, és a Pro 

Szentendre Kft. menedzselését is jól csinálta.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: Megjegyzi, hogy az uszodával kapcsolatban nem az derült ki, hogy 

Simon Péter ért a projektekhez. Kérdése a VSZ Zrt-nél a szemétszállítással kapcsolatban, 

hogy milyen pénzből veszik a két használt gépet? 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: A költségvetés II. számú 

módosításában szerepelt 100 millió Ft. tartalék. A mostani III. számú módosításban ezen 

tartalék felhasználásáról tesz javaslatot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a reorganizációért felelős alpolgármester 

feladatainak átadás-átvétele megtörtént, megköszöni Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármester munkáját, amely nagyon hasznos volt.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Megköszöni a Képviselő-testületnek 

az első döntéstől a mostanáig tartó döntéseit, mert ezzel ők is nagyon sokat vállaltak magukra. 

A lemondó levele készen van, amelyet holnap ad át Polgármester úrnak.  

 

 

 

1. Sürgősségi indítvány az önkormányzat tulajdonában álló lakások és a nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 2/2011. 

(I.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: Budai Otília gazdasági alpolgármester 

 

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket, majd megadja a 

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

bocsátja a rendelet tervezetet. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4169   Száma: 12.12.13/1/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 13 16:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

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

elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 2/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló 

lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 

2/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet) az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

1.§ 

 

A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A bérbeadói jogokat és kötelezettségeket 

 a)  a Képviselő-testület, 

 b) a szociális ügyekkel foglalkozó szakbizottság, 

 c) a szociális ügyekkel foglalkozó szakbizottság a vagyongazdálkodási 

kérdésekkel foglalkozó szakbizottsággal együttesen, 

 d) a Polgármester 

gyakorolja az e rendeletben meghatározott feladatmegosztás szerint.” 

 

2.§ 

 

A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(4) Az üres vagy megüresedett, illetőleg új építésű lakások bérbeadási jogcímének 

meghatározásáról, a jogcímet érintő bárminemű módosításról – ha e rendelet másként nem 

rendelkezik – a Polgármester javaslata alapján a szociális ügyekkel foglalkozó 

szakbizottság, valamint a vagyongazdálkodási kérdésekkel foglalkozó szakbizottság 

együttesen dönt.” 

 

3.§ 

 

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Bérlő a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg – a szociális helyzet alapján történő 

bérbeadást, a szociális helyzetre tekintettel, szociális rászorultság alapján történő 

bérbeadást, valamint az Ltv. 29. §-ában írt lakáscserét kivéve – óvadék megfizetésére 

köteles.” 

 

4.§ 

 

A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Szociális helyzet alapján történő bérbeadásról, valamint az ilyen jogcímen bérbe adott 

lakásra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításáról a Családvédelmi Munkacsoport 

javaslata alapján a szociális ügyekkel foglalkozó szakbizottság dönt.” 

 

5.§ 

 

A Rendelet 11. § (3) és (6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(3) A várható bérbe adható lakások számához igazodóan a Képviselő-testület kétévente a 

nyilvántartott kérelmezők közül várakozó listát, valamint huszonöt igénylőt tartalmazó, 

sorrendet megállapító szűkített várakozó listát állít fel az alábbi szempontok alapján: 

   a)  rendelkezik-e szentendrei lakcímmel; 

   b)  mióta van szentendrei lakcíme; 

   c) mióta van nyilvántartva lakásigénye; 

   d)  együttköltöző, kiskorú gyermekeinek száma; 

   e)  jövedelmi viszonyai; 

   f)  lakhatási körülményei; 

 g)  ha nincs állandó szentendrei lakcíme, akkor mióta él életvitelszerűen 

Szentendrén.  

 A várakozó listát – annak elfogadását követően – 30 napra a Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtáblájára ki kell függeszteni, mely időtartam alatt a listával kapcsolatosan bárki 

kifogást tehet. A kifüggesztés ideje alatt tett kifogásokat a szociális ügyekkel foglalkozó 

szakbizottság javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el.” 

 

„(6) Amennyiben a szűkített várakozó listán következő jogosult a megüresedett lakást nem 

fogadja el, akkor az őt követő igénylőnek kell felajánlani bérleti jogviszony létesítésére. 

Ha olyan lakás marad üresen, amelyet a szűkített listán szereplők nem fogadnak el, akkor 

a szociális ügyekkel foglalkozó szakbizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt 

arról, hogy a lakásigénylők közül kinek lehet a bérleti jogviszony létesítését felajánlani.”  

 

6.§ 
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A Rendelet 13. § (2) és (5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(2) Azt követően, hogy valamely lakás bérbeadási jogcíme e rendelet 3. § (4) bekezdésének 

megfelelően költségelvűként, vagy piaci elvűként került meghatározásra, a Polgármester 

javaslatára a szociális ügyekkel foglalkozó szakbizottság, valamint a vagyongazdálkodási 

kérdésekkel foglalkozó szakbizottság együttesen meghatározza a pályázat tartalmi 

elemeit, vagyis azokat a feltételeket, melyeknek a pályázónak meg kell felelnie, valamint 

azokat a szempontokat, melyek alapján a bérlő kiválasztására sor kerül.” 

 

„(5) A pályázatok beérkezését követően a bérbeadásról a Polgármester javaslatára a szociális 

ügyekkel foglalkozó szakbizottság, valamint a vagyongazdálkodási kérdésekkel 

foglalkozó szakbizottság együttesen dönt.”  

 

7.§ 

 

A Rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a szakasz 

kiegészül egy újabb bekezdéssel.  

 

„(2) A bérleti szerződés határozott időre vagy az alábbi feltételek bármelyikének 

bekövetkeztéig köthető: 

a)  Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri 

Hivatalával vagy Szentendre Város Önkormányzata által fenntartott más 

költségvetési szervvel fennálló közszolgálati-, közalkalmazotti jogviszony vagy 

munkaviszony fennállásáig; 

b) a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények 

állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 7. § (2) a) 

pontja alapján 2013. január 1-jétől az állami intézményfenntartó központ 

(továbbiakban: Központ) állományában kerülő foglalkoztatottaknak a 

Központtal, vagy Szentendre Város Önkormányzat által működtetett, állami 

fenntartásban álló, köznevelési feladatot ellátó intézményben, a köznevelési 

feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 

fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 7. § (2) a) 

pontjában meghatározott munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottnak, a 

Központtal fennálló közalkalmazotti jogviszonya fennállásáig; 

c)  vezetői megbízás visszavonásáig; 

d)  lakás vagy lakóház tulajdonjogának bérlő vagy bérlővel közös háztartásban élő 

közeli hozzátartozója általi megszerzéséig; 

e)  a bérlő haláláig.” 

 

„(5) A (2) bekezdés b) pontjában írt bérlők kötelesek a közalkalmazotti jogviszonyuk 

megszűnését vagy megszűntetését követő legkésőbb 5 munkanapon belül a jogviszonyuk 

megszűnését vagy megszűntetését az önkormányzatnak írásban bejelenteni. Amennyiben az 

írásbeli bejelentést elmulasztják megtenni, úgy a jogcím nélküli használat kezdetétől a jogcím 

nélküli használat idejére jelen rendelet 29. § (1) bekezdése szerinti használati díjat kötelesek 

megfizetni.” 

 

8.§ 

 

A Rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(2) A várhatóan bérbe adható lakások tekintetében a szociális ügyekkel foglalkozó 

szakbizottság dönt a minőségi lakáscsere igénylő számára felajánlható cserelakásról.” 

 

9.§ 

 

A Rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Az a szociális intézményből elbocsátott személy, aki a lakásbérleti jogviszonyáról az 

intézménybe utaláskor pénzbeli térítés ellenében mondott le, a jelen rendelet szabályai 

szerint juthat lakás bérleti jogához. Ez esetben a 9. § (9) bekezdés a) pontjának első 

fordulata nem alkalmazandó.” 

 

10.§ 

 

A Rendelet 21. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(1) Az 1. számú melléklet 2. pontjában meghatározott szobabérlők házában található szobák 

bérbeadására a Polgármester jogosult. 

(2) Bérleti szerződés a jelen rendelet 14. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti feltétel 

bekövetkeztéig köthető.” 

11.§ 

 

A Rendelet 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Tartási szerződésből eredő bérleti jogviszony folytatása esetén az eltartó az eltartottal 

azonos feltételekkel jogosult a bérleti jogviszony folytatására azzal, hogy a 10. § (3) 

bekezdésének rendelkezései megfelelően alkalmazandók. A jelen rendelet 9. § (9) 

bekezdésében foglaltak ebben az esetben nem alkalmazhatók.” 

 

12.§ 

 

A Rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A bérlő a lakószobák 50%-át meghaladó mértékben csak arra az időre adhatja albérletbe 

a lakást, amíg az Ltv. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a bérbeadónak 

előzetesen, írásban bejelentve indokoltan van távol a lakásból.” 

 

13.§ 

 

A Rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A felek a lakásra kötött szerződést közös megegyezéssel megszüntethetik úgy, hogy a 

bérbeadó a bérlőnek másik lakást ad bérbe, vagy pénzbeli térítést fizet. A pénzbeli térítés 

ellenében, közös megegyezéssel történő megszűntetés kérdésében a vagyongazdálkodási 

kérdésekkel foglalkozó szakbizottság javaslata alapján – az önkormányzat vagyonáról és 

az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló mindenkor 

hatályos rendeletben meghatározott – a forgalomképes vagyon feletti tulajdonosi jogokat 

gyakorló szerv jogosult dönteni. A másik lakás bérbeadása mellett pénzbeli térítés is 

fizethető.”  
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14.§ 

 

A Rendelet 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) Az átmeneti lakások bérleti díjára a 19. § (2) bekezdését kell alkalmazni.” 

 

15.§ 

 

A Rendelet 29. §-a egy újabb bekezdéssel egészül ki: 

 

„(7) A (2) bekezdésben írt lakáshasználati díjra a 28. § (6) bekezdésében írt emelést 

alkalmazni kell.” 

 

 

16.§ 

 

A Rendelet 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Lakbér, külön szolgáltatási díj tekintetében fennálló hátralék rendezése érdekében 

1.500.000 Ft-ig a vagyongazdálkodási kérdésekkel foglalkozó szakbizottság – a szociális 

ügyekkel foglalkozó szakbizottság előzetes véleményezése mellett - a bérlővel 

megállapodást köthet a hátralék részletekben történő megfizetéséről, illetve dönt a 

hátralék elengedéséről, kamatkedvezmény nyújtásáról. 1.500.000 Ft fölött Szentendre 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.”  

 

 

 

17.§ 

 

A Rendelet 35. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) Helyiség hasznosítására határozott és határozatlan idejű bérleti szerződés is köthető. A 

bérleti szerződésnek a Ltv-ben szabályozott kötelező tartalmi elemein kívül minden 

esetben tartalmaznia kell a bérbe adott helyiség használatának célját. 

a) Határozatlan időre szóló bérleti szerződés esetén a rendes felmondási idő 

legalább 3 hónap, de legfeljebb 6 hónap, melyet a bérleti szerződésben 

rögzíteni kell. 

b) Határozott időre szóló bérleti szerződés legfeljebb 49 évre köthető, mely esetén 

a bérbeadásról és annak mértékéről az önkormányzat vagyonáról és az 

önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló mindenkor 

hatályos rendeletben hatáskörrel felruházott szerv dönt. A határozott idő 

fentiek szerint meghatározott mértékét a bérleti szerződésben rögzíteni kell.” 

 

18.§ 

 

A Rendelet 36. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) Amennyiben bérlő a helyiséget a szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén nem 

adja át, a használati díj tekintetében jelen rendelet 29. § (1) bekezdését kell alkalmazni.” 
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19.§ 

 

A Rendelet 1. számú mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. Szobabérlők háza: Az Önkormányzat tulajdonát képező, természetben a Szentendre, 

Pannónia u. 3., Szentendre, Sztaravodai út 2. szám alatt található ingatlanok.” 

 

20. § 

Hatálybalépés 

 

 

(1) Jelen rendelet 1-6. §-ai, 8-9. §-ai és 11-19. §-ai a kihirdetés napján lépnek hatályba. 

(2) Jelen rendelet 7. és 10. §-a 2013. január 1-én lép hatályba.  

(3) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

 

2. Sürgősségi indítvány a múzeumi és könyvtári intézmények önkormányzati 

fenntartásba vételéről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket, és a szükséges 

pontosítást. Az előző nap megtartott konferenciáról ad rövid tájékoztatást. Megadja a szót Dr. 

habil Kálnoki-Gyöngyössy Márton kulturális és turisztikai vezetőnek. 

 

Dr. habil Kálnoki-Gyöngyössy Márton kulturális és turisztikai vezető: Ma reggel kapott 

levelet dr. Szabó Erikától, a Pajor kúriával kapcsolatban. A 600 millió forint átutalása 

elindult, bízik benne, hogy még idén megkapják. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Gerendás Gábor aljegyzőnek. 

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző: Felolvassa a szerződés záradékát. 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4170   Száma: 12.12.13/2/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 13 16:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 
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Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

 

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

elfogadta, és következő határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

374/2012. (XII. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a 359/2012. (XI.22.) Kt. sz. határozatának 3. pontját visszavonja és egyidejűleg a 

jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja a Pest Megyei Könyvtár 

és a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága módosító okiratait, a Pest Megyei 

Könyvtár egységes szerkezetű alapító okiratát, a Ferenczy Múzeum egységes 

szerkezetű alapító okiratát, valamint a Ferenczy Múzeum múzeumi 

küldetésnyilatkozatát és felkéri a polgármestert, hogy az alapító okiratokat 

véleményezésre küldje meg a kultúráért felelős miniszternek; 

2. a 359/2012. (XI.22.) Kt. sz. határozat 4. pontját visszavonja és egyidejűleg 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pest Megyei Könyvtár és a Pest Megyei 

Múzeumok Igazgatósága átvételéről szóló szerződéseket a melléklet szerinti 

tartalommal aláírja; 

3. a 359/2012. (XI.22.) Kt. sz. határozatának 2. pontját az alábbira módosítja: 

„felhatalmazza a polgármestert, hogy Tápiószele, Verőce és Zebegény 

Önkormányzataival feladatellátási megállapodást kössön”; 

4. jóváhagyja a Ferenczy Múzeum szervezeti és működési szabályzatát, valamint 

munkatervét; 
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5. felkéri a Ferenczy Múzeum vezetőjét, hogy a munkamegosztási megállapodást 

készítse el és terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

 

Felelős: 1-4. pontokért: polgármester, 5. pontért: Ferenczy Múzeum vezetője 

Határidő: 1-4. pontok: azonnal, 5. pont: a Képviselő-testület következő rendes ülése 

 

 

 

3.  Sürgősségi indítvány a védőnői és iskola-egészségügyi ellátás Gondozási 

Központhoz történő átszervezéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

TÖOSZ ülésén részt vett dr. Szocska Miklós egészségügyért felelős államtitkár, akinek a 

feltett kérdéseire adott válaszait ismerteti. Megadja a szót dr. Gerendás Gábor aljegyzőnek. 

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző: Az OEP finanszírozásról ad tájékoztatást. A Magyar 

Államkincstár konkrét határnapot javasolt meghatározni az alapító okirat hatályba lépésére, 

amely 2013. február 1.  

 

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

határozati javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4171   Száma: 12.12.13/3/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 13 16:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 
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Fülöp Zsolt 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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

375/2012. (XII. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. a 2013. január 1. napjától a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei részeként 

működő védőnői és iskola-egészségügyi szolgálatot a szükséges engedélyek 

beszerzését követően az Önkormányzat fenntartásában álló Gondozási Központ 

Szentendre működtesse; 

2. a melléklet szerint elfogadja Szentendre Város Egészségügyi Intézményei, 

valamint a Gondozási Központ Szentendre alapító okiratainak módosítását; 

3. felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott döntés végrehajtása 

érdekében intézkedjen Szentendre Város Egészségügyi Intézményei, valamint a 

Gondozási Központ Szentendre működési engedélyeinek, valamint az OEP-el 

kötött finanszírozási szerződés módosítása iránt, valamint felhatalmazza a 

polgármestert a változások átvezetéséhez szükséges nyilatkozatok aláírására. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Gondozási Központ Szentendre Alapító Okiratát Módosító Okirat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (Áht.) 8. §-ában és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 5. §-ában foglaltak végrehajtására, figyelemmel a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: 

Szt.) foglaltakra, a „Gondozási Központ Szentendre” költségvetési szerv 2012. november 

29. napján kelt, a Képviselő-testület 360/2012. (XI.29.) Kt. számú határozatával 

jóváhagyott egységes szerkezetű alapító okiratát (továbbiakban: alapító okirat) 

módosító okiratot az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

1. Az alapító okirat 1. pontja az alábbi 1.3. ponttal egészül ki: 

„1.3. Telephelye: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.” 
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2. Az alapító okirat 2. pontja az alábbiakkal egészül ki:  

„Gondoskodik a védőnői és iskola-egészségügyi alapellátási feladatokról.” 

 

3. Az alapító okirat 3.1. pontja az alábbira változik: 

„3.1. A működési engedélyében meghatározott illetékességi területén gondoskodik a 2. 

pontban meghatározott közfeladatai (szociális és egészségügyi alapszolgáltatási feladatok) 

jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról.” 

 

4. Az alapító okirat 3.2. pontja az alábbiakkal egészül ki: 

„869041 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás” 

 

5. Az alapító okirat 10. pontjának helyébe az alábbi szöveg lép:  

„Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésén a 375/2012. (XII.13.) Kt. számú határozatával 

fogadta el, és 2013. február 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a „Gondozási 

Központ Szentendre” költségvetési szerv 2012. november 29. napján kelt, a Képviselő-testület 

360/2012. (XI.29.) Kt. számú határozatával jóváhagyott jóváhagyott egységes szerkezetű 

alapító okirat.” 

 

6. Jelen módosító okiratot Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. 

december 13-i ülésén a 375/2012. (XII.13.) Kt. számú határozatával fogadta el, és 2013. 

február 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a „Gondozási Központ Szentendre” 

költségvetési szerv 2012. november 29. napján kelt, a Képviselő-testület 360/2012. (XI.29.) 

Kt. számú határozatával jóváhagyott egységes szerkezetű alapító okirat. 

 

 

Szentendre, 2012. december 13. 

 

 

Az alapító képviseletében: 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

Szentendre Város Egészségügyi Intézménye Alapító Okiratát Módosító Okirat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (Áht.) 8. §-ában és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 5. §-ában foglaltak végrehajtására, a „Szentendre 

Város Egészségügyi Intézménye” költségvetési szerv 2012. november 8. napján kelt, a 

Képviselő-testület 331/2012. (XI.8.) Kt. számú határozatával jóváhagyott egységes 

szerkezetű alapító okiratát (továbbiakban: alapító okirat) módosító okiratot az alábbiak 

szerint hagyja jóvá: 

 

1. Az alapító okirat 1. d) pontjának első bekezdésében törlésre kerül a „továbbá védőnői és 

iskola-egészségügyi” szövegrész. 
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2. Az alapító okirat 1. e) pontjában törlésre kerül a „2000 Szentendre, Dunakorzó 18. - SZEI – Védőnői és iskola-

egészségügyi szolgálat” szövegrész. 

 

3. Az alapító okirat 3. pontjában törlésre kerül a „- védőnői és iskola-egészségügyi feladatok 

esetében Szentendre” francia bekezdés. 

 

4. Az alapító okirat 5. a) pontjából törlésre kerül „869041 Család-és nővédelmi egészségügyi 

gondozás” és a „869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás” francia bekezdés. 

 

5. Az alapító okirat 7. pontjából törlésre kerül a „2000 Szentendre, Dunakorzó 18. védőnői és iskola-egészségügyi 

szolgálat által használat helyiségei” szövegrész. 

 

6. Az alapító okirat záró szövege helyébe az alábbi szöveg lép:  

„Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésén a 375/2012. (XII.13.) Kt. számú határozatával 

fogadta el, és 2013. február 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a „Szentendre 

Város Egészségügyi Intézményei” költségvetési szerv 2012. november 8. napján kelt, a 

Képviselő-testület 331/2012. (XI.8.) Kt. számú határozatával jóváhagyott egységes szerkezetű 

alapító okirat.” 

 

7. Jelen módosító okiratot Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. 

december 13-i ülésén a 375/2012. (XII.13.) Kt. számú határozatával fogadta el, és 2013. 

február 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a „Szentendre Város Egészségügyi 

Intézményei” költségvetési szerv 2012. november 8. napján kelt, a Képviselő-testület 

331/2012. (XI.8.) Kt. számú határozatával jóváhagyott egységes szerkezetű alapító okirat. 

 

Szentendre, 2012. december 13. 

 

 

Az alapító képviseletében: 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

 

 

4. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 8/2004.(III.1.) 

Önk. sz. rendelete módosításáról 

 Előadó: Kroó József a Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 

 

 

Megérkezett a terembe Pálinkás Attila, a VSZ Zrt. Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági  

Divízió vezetője. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Kroó József vezérigazgatónak. 

 

Kroó József VSZ Zrt vezérigazgató: Ismerteti az előterjesztést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 
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Magyar Judit képviselő: Kérdése, hogy várhatóan nyereséges lesz-e a hulladékszállítás? 

Tavasszal megemelték a hulladékszállítás díját, ennek ellenére most még egyszer meg akarják 

emelni?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Kroó József vezérigazgatónak. 

 

Kroó József VSZ Zrt vezérigazgató: Elmondja, hogy az említett ülésen nem volt még itt, a 

jelenlegi gazdasági helyzetet megvizsgálva, a veszteségek csökkentése érdekében az infláció 

mértékével javasolják megemelni a szállítási díjat. Várhatóan lesz nyereség, de ez virtuális, ha 

továbbra is a régi gépekkel gyűjtik a szemetet, az amortizáció költsége bőven elvinné a 

nyereséget.  

 

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

 

Magyar Judit képviselő: Úgy tudja, hogy a tartalékkeret terhére veszik a gépeket, tehát nem 

a nyereségből. Ezért nem tartja etikusnak a lakossággal szemben az emelést, mert idén 

egyszer már emeltek. Továbbá érdeklődik, hogy Pomázon is lesz szállítási díj emelés? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Kroó József vezérigazgatónak. 

 

Kroó József VSZ Zrt vezérigazgató: Tervezik Pomázon az áremelést, ezt már jelezték a 

Pomázi önkormányzatnak is. Ez az áremelés pedig nem idei évi, mert jövő év január 1-től 

kerül bevezetésre.   

 

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

 

dr. Filó András képviselő: Tudomása szerint a hulladékgazdálkodási divíziónál 90 millió 

forint nyereség volt. Így arra gondol, hogy a hulladékgazdálkodási divízió tartja el a többi 

veszteséges üzletágat. Ha valóban ilyen nyereséges, akkor miért akarnak a lakosságra még 

nagyobb terhet tenni? Véleménye szerint divíziónként kellene egyensúlyba hozni a VSZ Zrt-t.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Kroó József vezérigazgatónak. 

 

Kroó József VSZ Zrt vezérigazgató: Elmondja, hogy a tavalyi mérlegből nem készült fel a 

mai ülésre, megígéri, hogy levélben fog válaszolni ezekre a kérdésekre.  

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: Egy esetben tudná elfogadni az emelést, ha már látna egy elképzelést. 

Miért nincs fejlesztési elképzelés? 

 

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

Városüzemeltetési Bizottság Elnökének. 

 

Kun Csaba GVB elnök: Felhívja a figyelmet, hogy a 2012. évi infláció jóval meghaladja a 

javasolt emelésnek a mértékét. Fontosnak tartja elmondani, hogy a Gazdasági és 

Városüzemeltetési Bizottság legutóbbi ülésére kaptak egy tájékoztatást, melyből kiderül, hogy 

2013. február 1-től a szolgáltató szeretné kiterjeszteni a háztól történő szelektív 

hulladékgyűjtést az egész városra, ez többlet költséget jelent.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: Áprilisban kérték, hogy a hulladékszállításból befolyó bevételeket 

fordítsák eszközbeszerzésre. A 2012-es üzleti terv alapján 19.400 ezer forint az eredmény 

áprilisig, kérdése, hogy miért emelnek díjat? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Kroó József vezérigazgatónak. 

 

Kroó József VSZ Zrt vezérigazgató: Ez az emelés sok minden összetevőt tartalmaz, melyet 

már Kun Csaba képviselő is említett. Ez az emelkedés nem követi az inflációt sem, arról nem 

beszélve, hogy többlet költségeik vannak. Amit örökölt a hulladékszállítás vonatkozásában, az 

a nullára amortizálódott, javításra szoruló autók. Amennyiben ezt az állapotot akarják 

konzerválni, miközben a hulladékszállítási piacon kilátásban van a bővülés lehetősége, ha az a 

gondolat kerül érvényesítésre, hogy maradjanak ezen a szinten, és szép lassan sorvasszák el a 

saját hulladékszállításukat, akkor ez is egy lehetőség. Véleménye szerint, ha az infláció 

mértékét meg nem haladó lépést nem teszik meg, akkor az erre az útra viszi az egész 

hulladékgazdálkodást.  

 

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

Városüzemeltetési Bizottság Elnökének. 

 

Kun Csaba GVB elnök: Fekete János képviselő hozzászólására reagál.  

 

Fekete János képviselő: Szeretné leszögezni, hogy nem az eszközbeszerzés ellen akart szólni. 

Egyetért azzal, hogy ezzel az eszközparkkal nem lehet ellátni a szemétszállítást. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Kun Csaba képviselő hozzászólására reagál. 

 

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

 

Tolonics Gyula képviselő: Ő már ahhoz is gratulál, hogy ezzel az eszközparkkal a szemét 

elszállításra kerül a házaktól.  

 

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

Városüzemeltetési Bizottság Elnökének. 

 

Kun Csaba GVB elnök: Nem szűnt meg a lomtalanítás, egy új rendszerről van szó. A 

heteken keresztül történő lomizás szűnt meg.  

 

 

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

Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Divízió vezetőjének. 

  
Pálinkás Attila divízióvezető: A házhoz menő lomtalanítás, melyet áprilisban fogadott el a 

Képviselő-testület működik. Zöld lombtalanítás volt idén, és jövőre is lesz, valamint 

kiterjesztették a hulladékudvarba befogadott lom mennyiségnek a maximális kvótáját. 

Megállapítja, hogy a szolgáltatások rendszere kibővült.   
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és a rendelet- 

módosítást egyben.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4172   Száma: 12.12.13/4/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 13 17:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 69.23 60.00 

Nem 4 30.77 26.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Kun Csaba GVB elnök 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 - 

dr. Filó András Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

 

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

javaslatot, és a rendelet-módosítást elfogadta, és a következőket hozta: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

376/2012. (XII. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a hulladékkezelési 

közszolgáltatási díjra vonatkozó, a VSZ Zrt. által kezdeményezett módosítást, és 

felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat mellékletét képező, a háztartási szilárd 
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hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására irányuló közszolgáltatási 

szerződésmódosításáról szóló szerződés-módosítás és egységes szerkezetű szerződés 

módosítás aláírására. 

 

Határidő:    azonnal 

Felelős:         Polgármester 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

43/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelete 

 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló, többször módosított 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében, 

valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91.§ (2) bekezdésének értelmében 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § 

 

A R. 4. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 

 

2. § 

 

 

(1)  A R. 2013. január 1-én lép hatályba. 

(2)  A R. kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2012. december 13. 

 

 

dr. Dietz Ferenc    dr. Molnár Ildikó 

            polgármester           címzetes főjegyző 

 

 

 

 

1. sz. melléklet  

4.számú melléklet 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendeletéhez 

 

Ha a gyűjtőedényt a tulajdonos biztosítja: 

Térfogat 

(liter) 

Egységnyi 

díj 

(Ft/ürítés) 

Havi díj 

(Ft) 

50 279 1.208 
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60 338 1.464 

80 449 1.944 

120 677 2.931 

240 1.353 5.858 

 

 

Ha a gyűjtőedényt a közszolgáltató biztosítja: 

Térfogat 

(liter) 

Egységnyi 

díj 

(Ft/ürítés) 

Havi díj 

(Ft) 

660 4.041 17.498 

770 4.661 20.182 

1.100 6.523 28.245 

 

 

 

A szolgáltató által jelzett zsák (Ft/db) – 2012. évi díj 

 35 literes 239 

 70 literes 445 

 

1 laza m3 kezelési díja – 2012. évi díj: 5.626 Ft 

 

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy kiosztásra kerültek újabb sürgősségi 

indítványok, melyek napirendre vételét szavazásra bocsátja. Szavaztat az AQUAPALACE 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. törzstőke leszállításáról, a pótbefizetési kötelezettség 

módosításáról, pótbefizetésről és az alapító okirat módosításáról szóló sürgősségi indítvány 

napirendre vételéről.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4173   Száma: 12.12.13/4/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 13 17:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 
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Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

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

indítványt napirendre tűzi. Szavazásra bocsátja az Önkormányzat és az önkormányzati 

intézmények számlavezetéséről, továbbá a folyószámla- és munkabérhitelekről szóló 

sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4174   Száma: 12.12.13/4/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 13 17:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

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

indítványt napirendre tűzi. Szavazásra bocsátja a Kistérségi Interreg IVC projektről szóló 

sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4175   Száma: 12.12.13/4/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 13 17:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

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

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

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

indítványt napirendre tűzi. 

 

 

5. Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. törzstőke leszállításáról, a 

pótbefizetési kötelezettség módosításáról, pótbefizetésről és az alapító okirat 

módosításáról   

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  Ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót dr. Filó András 

képviselőnek. 

 

dr Filó András képviselő: A Gt 162. § (3) bekezdése szerint a hitelezők meghatározott időn 

belül biztosítékra tarthatnak igényt. Érdeklődik, hogy kik azok a hitelezők, akik biztosítékra 

tarthatnak igényt?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja Balogh Zoltánnak, az Aquapalace Kft. ügyvezető 

igazgatójának a szót. 

 

Balogh Zoltán Aquapalace Kft. ügyvezető: Jelenleg határidőn túli tartozásuk nincs, nem 

kerülhet sor biztosíték igényre.  

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy mennyi a kintlévőség?  

 

Balogh Zoltán Aquapalace Kft. ügyvezető: A bérleti díjakból vannak kintlévőségeik, ez 20 

millió Ft.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy az ESCULAR Patikusai Bt. fizetett-e már? Úgy 

tudja, hogy jelentős tartozása áll fent. 

 

Balogh Zoltán Aquapalace Kft. ügyvezető: A patika ebben az évben már nem működött, az 

utolsó bérleti díjat január hónapban fizette. Jelenleg a cég végelszámolás alatt van, a 

végelszámolóval tartják a kapcsolatot. Valamivel több, mint 3 millió forint a tartozás.  

 

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

határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 
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#: 4176   Száma: 12.12.13/5/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 13 17:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 90.91 66.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 9.09 6.67 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Fekete János Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

377/2012. (XII. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete az Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

vonatkozásában, mint alapító az alábbi döntéseket hozza: 

 

1. A társaság törzstőkéjét 208.000.000,- Ft. azaz kétszáznyolcmillió forintról 500.000,- 

Ft-ra, azaz ötszázezer forintra le kívánja csökkenti, azzal hogy  
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o A törzstőke leszállítás tőkekivonás nélkül az eredménytartalék javára 

történik. 

o A törzstőke összetétele 100 %-ban készpénz. 

o A leszállítás után a törzsbetét nagysága: 500.000,- Ft, azaz ötszázezer 

forint készpénz. 

o A leszállítás oka: veszteségrendezés  

o Az alapító okiratban a pótbefizetés legmagasabb összegét 150.000.000 

Ft. azaz százötvenmillió forintról 180.000.000. Ft. azaz 

száznyolcvanmillió forintra kívánja változtatja. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy a törzstőke leszállításához kapcsolódó beszámoló 

auditálásával 2012. december 14. fordulónappal az East-Audit Zrt-t (4025 Debrecen, 

Széchenyi u. 15.) bízza meg. A megbízási díj: 300.000,- Ft + ÁFA, mely a 2012. évi 

költségvetés általános tartaléka terhére kerül kifizetésre. 

 

 

Felelős:       Polgármester 

Határidő:    azonnal 

 

 

 

6.  Sürgősségi indítvány az Önkormányzatok és az önkormányzati intézmények 

számlavezetéséről, továbbá a folyószámla- és munkabérhitelekről  

Előadó: Budai Otília gazdasági alpolgármester   
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót Magyar Judit 

képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: Kérdezi, hogy írtak ki pályázatot, és nem érkezett rá jelentkező, 

ezért kell ismét meghosszabbítani a szerződéseket egy fél évvel? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Budai Otília gazdasági alpolgármesternek. 

 

Budai Otília gazdasági alpolgármester: Nem került pályázat eddig kiírásra. A folyószámla 

hitellel kapcsolatban is jogszabályváltozások voltak.  

 

Magyar Judit képviselő: Miért fél év? 

 

Budai Otília gazdasági alpolgármester: A jogszabály előírások ezt tették lehetővé.  

 

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

határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4177   Száma: 12.12.13/6/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 13 17:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 
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Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 73.34 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 15.38 13.33 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

dr. Filó András 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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

     

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

378/2012. (XII. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. 309/2012. (X.11.) Kt. sz. határozatát hatályon kívül helyezi 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat, az Önkormányzati intézmények, a 

nemzetiségi önkormányzatok számlavezetése, valamint 250 mFt összegű folyószámla 

hitel és 50 mFt összegű munkabérhitel tekintetében 2012. december 31 – 2013. június 

30-ig szóló időtartamra meghosszabbítsa a jelenleg hatályban lévő szerződéseket a 

Raiffeisen Bank Zrt-vel, az alábbi változásokkal:  

- A folyószámlahitel keret 380 MFt helyett 250 MFt-ra csökken 
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- A tranzakciós illetékkel kapcsolatos költségnövekedést s számlatulajdonos 

viseli.  

3. felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat, az önkormányzati költségvetési 

szervek és az önkormányzat kizárólagos, vagy többségi tulajdonában álló gazdasági 

társaságok számlavezetése és szükség szerinti likvid hitelezése tárgyában kiírandó 

közbeszerzés megindításáról készítsen előterjesztést a Képviselő-testület számára 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 1-2. pont azonnal 

  3. pont: a Képviselő-testület 2013. márciusi ülése 

 

 

 

7.  Sürgősségi indítvány a kistérségi Interreg IVC projektről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester   
 

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

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

bocsátja a határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4178   Száma: 12.12.13/7/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 13 17:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

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

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

 

     

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

379/2012. (XII. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2012. 

december 31. napjával megszűnő Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 

Társulása (a továbbiakban: DPÖTKT) által kedvezményezettként lebonyolított Interreg IVC 

CITIES 0081R1 projektben a továbbiakban a DPÖTKT helyett Szentendre Város 

Önkormányzat járjon el azzal, hogy a projekttel kapcsolatos - az irattározási tevékenységeken 

felüli - esetleges költségekre és pénzügyi kötelezettségvállalásokra a 335/2012. (XI. 8.) Kt. sz. 

határozatának 2.pontja irányadó. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

8.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2012.I-IX. havi költségvetési 

gazdálkodásáról és az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 

13/2012.(II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester  
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket, majd megadja a szót 

Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: Kimondottan örül, hogy ennek az előterjesztésnek van szöveges 

része. Kérdezi, hogy jól érti-e, hogy 317 mFt-tal határozzák meg a főbb számokat? Nem látja 

a könyvvizsgálati véleményt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Balogh Istvánné könyvvizsgálónak.  

 

Balogh Istvánné könyvvizsgáló: Elmondja, hogy a számokat rendben találták, az, hogy a 317 

millió forint, milyen formát ölt, az a végleges beszámolóban fog jelentkezni februárban. 

Továbbá elmondja, hogy a módosításokat jogszabály szerint hajtották végre.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Magyarázatot fűz a számokhoz.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: átadja az ülés vezetését, dr. Török Balázs általános 

alpolgármesternek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester  távozik az ülésteremből. 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: Nem kapott a kérdésére választ.  

 

Dr. Dietz Ferenc polgármester visszatér az ülésterembe 

 

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

alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: A megtakarítással kapcsolatos 

kérdésre válaszol. A 400 millió Ft már szerepelt a költségvetésben.  

 

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

 

dr. Filó András képviselő: A módosításban szereplő előirányzatokkal kapcsolatos 

észrevételeit ismerteti. Kérdezi, hogy melyek azok az előirányzatok, amelyek nem teljesültek? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: átadja az ülés vezetését, dr. Török Balázs általános 

alpolgármesternek.  

 

Dr. Dietz Ferenc polgármester távozik az ülésteremből. 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megadja a szót Puhl Mártának, a Közgazdasági 

iroda vezetőjének. 

 

Puhl Márta irodavezető: A beruházás ütemétől függ a pénzek lehívása. Elmondja, hogy a 

gátépítésnél még nem hívtak le állami támogatást, ezzel kapcsolatban még vannak kifizetések, 

de a támogatás lehívása 2012-ben már nem fog teljesülni.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megadja a szót Polányi Sándor reorganizációért 

felelős alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: A gáttal kapcsolatos előirányzatokat 

sorolja fel.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot, és a rendelet tervezetet.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 4179   Száma: 12.12.13/8/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 13 17:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91.67 73.33 

Nem 1 8.33 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

     

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

380/2012. (XII. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete Szentendre Város Önkormányzata 2012. évi 

költségvetéséről szóló 13/2012. (II. 20.) Önk. sz. rendelet időközi végrehajtásáról készített 

költségvetési tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  folyamatos, 2012. évi költségvetés elfogadása  
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A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

9. Előterjesztés a 2013. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról 

szóló rendelet megalkotásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, majd 

megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: Észrevételeket tesz a 10 millió forint kerettel kapcsolatban és 

javasolja, hogy legyen meghatározva, hogy mire költhető.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Nem fogadja be a javaslatot, elmondja, hogy erről 

már egy korábbi ülésen döntöttek. Szavazásra bocsátja Magyar Judit képviselő javaslatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4180   Száma: 12.12.13/9/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 13 17:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 1 8.33 6.67 

Nem 6 50.00 40.00 

Tartózkodik 5 41.67 33.33 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Magyar Judit Igen - 

Dicső Zoltán Nem - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Kun Csaba GVB elnök Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Nem - 

Fekete János Tart. - 

dr. Filó András Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Pintér Ádám SZISB elnök Tart. - 
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Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

javaslatot nem fogadta el, szavazásra bocsátja az eredeti rendelet-tervezetet. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4181   Száma: 12.12.13/9/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 13 17:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 83.34 66.66 

Nem 1 8.33 6.67 

Tartózkodik 1 8.33 6.67 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit Nem - 

Fekete János Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

     

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

rendelet-tervezetet elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi 

átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 

 45/2012. (XII.19.) Önk. sz. rendelete 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési rendelet 

megalkotásáig – a költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi 

gondok elkerülése érdekében – a finanszírozás és a költségvetési gazdálkodás átmeneti 

szabályait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény 25.§-a alapján az alábbiak 

szerint határozza meg: 

 

I. 

 

Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok 

 

1. § 

 

A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek 

folyamatos beszedésére és a kiadásoknak a 2-8. §-okban meghatározott feltételekkel történő 

teljesítésére a Polgármesteri Hivatal útján. 

 

2. § 

 

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a 

Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) igazgatási és egyéb feladatok működési 

kiadásainak havi teljesítéséhez a 2012. évi tartós kötelezettségekkel módosított 

működési célú költségvetési támogatások 1/12-ed részének megfelelő összegben 

utalható támogatás, illetve teljesíthető kifizetés. 

 

(2) A 2013. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet meghozataláig 

kötelezettséget vállalni csak a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével 

kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletbérek időarányos része lehet. 

 

(3) A 2013. évre áthúzódó beruházási, felújítási feladatokra költségvetési támogatás csak 

a 2012. évi jóváhagyott előirányzat-maradványok erejéig polgármesteri engedéllyel 

utalható. 

 

(4) A Képviselő-testület a Polgármesternek 10.000.000 Ft azaz tízmillió forint egyedi 

ügyleti értékhatárig – a Gazdasági Alpolgármester és a Jegyző együttes ellenjegyzése 

mellett – kötelezettség-vállalási jogot biztosít. A Polgármester a kötelezettség-

vállalásról a soron következő ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. 

 

3. § 

 

A hivatal a szociális segélyezésre jogosult ellátottak körében bármely jogcím alatti segélyeket 

kifizetheti a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásról szóló 51/2006. 

(XII.15.) Önk. sz. rendeletben foglaltak betartása mellett.   
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4. § 

 

A hivatal zavartalan működéséhez feltétlenül szükséges dologi kiadások teljesíthetőek. A 

kommunális és városgazdálkodási feladatokhoz kapcsolódóan legfeljebb a 2012. évre 

jóváhagyott támogatási előirányzat 1/12 része fizethető ki.  

5. § 

 

Nem önkormányzati intézmények, alapítványok, egyéb szervezetek részére kizárólag a 2012. 

december 31-ig megkötött megállapodások, képviselő-testületi kötelezettségvállalások alapján 

teljesíthető utalás. 

 

6. § 

 

A felvett hosszú lejáratú hitelek, illetve a folyószámlahitel esedékes törlesztései és kamatai 

kifizethetőek. 

 

 

7. § 

 

(1)  A jóváhagyott, folyamatban lévő önkormányzati felhalmozási (beruházási) 

feladatokhoz és felhalmozási célú pénzeszközök átadásához kapcsolódóan 

kifizethetőek: 

 

a) a 2012. évi előirányzat-maradványok erejéig a ténylegesen elvégzett munkák 

ellenértéke, 

b) a 2012. december 31-ig megkötött szerződések 2012. évi üteme szerint elvégzett 

munkák ellenértéke, 

c) jogerős határozatok szerinti kötelezettségek. 

 

(2)  A jóváhagyott, folyamatban lévő felhalmozási feladatoknál szerződésmódosítás nem 

irányulhat a 2012. december 31-ig megkötött szerződések 2013. évi ütemének a 

növelésére. 

 

(3)  Új, induló fejlesztési feladatokra és pénzeszközök átadására kötelezettség nem 

vállalható, kifizetés nem teljesíthető, kivétel a jóváhagyott céltámogatási feladatoknál 

a feltételek szerinti saját forrásrész együttes összegének erejéig. 

 

 

II. 

 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

8. § 

 

E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester visszatér az ülésterembe. 
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10.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata Dumtsa Jenő Keretstratégiájának 

célmeghatározásához 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  
 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Visszaadja az ülés vezetését dr. Dietz Ferenc 

polgármesternek. 

 

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

Csabának, a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba GVB elnök: Kéri, hogy a határozatban legyen pontosítva, hogy „élhető kisváros”. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Szilágyi Enikő városstratégiai 

menedzsernek. 

 

dr. Szilágyi Enikő városstratégiai menedzser: Javasolja, hogy a munka a továbbiakban úgy 

folyjék tovább, hogy a helyszínen írásban rögzítsék az észrevételeket. Köszöni Kun Csaba 

képviselő észrevételét, melyet javítani fog.  

 

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

 

dr. Filó András képviselő: Kérdezi, hogy a belterületbe vonások egyéb szempontok alapján 

beleillenek-e a stratégiai célba?  

 

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

 

Fekete János képviselő: Úgy tudja, hogy a város megtelt, és a területfejlesztések elvetették, 

mely a stratégiai célok között is említésre került az élhetőségi és fenntarthatósági vonalon.  

 

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

 

dr. Filó András képviselő: Kijelenthető, hogy az elkövetkező időkben semmilyen 

belterületbevonás nem lesz, ezen stratégia szerint? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ez egy stratégiai célrendszer, ez alapján nem jelenthető ki, 

hogy nem lesz belterületbevonás, a folyamat eleje. Megadja a szót Magyar Judit 

képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: A szombati megbeszélésen történt tapasztalatairól beszél. Nem érti, 

hogy ha a 14 pontban megegyeztek, akkor miért kellett 6 pontot kivenni. Véleménye szerint 

mind a 14 pont fontos a város érdekében.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy Magyar Judit képviselő jól erősítette a 

csapatot, továbbá minden képviselőnek, hivatali dolgozónak köszöni a közös munkát, mely 

szombaton volt. Véleménye szerint ezek a legfontosabbak célok, ezek alapján induljanak el, a 

többi pontról a későbbiekben mindenképpen beszélni kell. Megadja a szót Zakar Ágnesnek, 

az Oktatási és Kulturális Bizottság Elnökének. 

 



 45 

Zakar Ágnes OKB elnök: Véleménye szerint a legfontosabbak stratégiai célok lettek 

kiválasztva, majd elmondja tapasztalatait a szombati megbeszéléssel kapcsolatban.  

 

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

alpolgármesternek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: A stratégiai tervezéssel kapcsolatban 

felhívja a figyelmet a rangsor fontosságára.  

 

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

határozatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4182   Száma: 12.12.13/10/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 13 17:56  

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: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Távol - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor 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 

381/2012. (XII. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. jóváhagyja a Dumtsa Jenő Keretstratégia stratégiai céljaiként az alábbiakat: 

a. Gazdaságilag stabil város 

b. Önálló arculatú, élhető kisváros 

c. Kulturális, művészeti és idegenforgalmi központ 

d. Fenntartható, fejlődőképes kisváros 

e. Lokálpatriotizmus és szentendrei tudat erősítése 

f. Tudásközpont 

2.  felkéri a polgármestert, hogy az ütemezés szerint készítse elő a Dumtsa Jenő 

Keretstratégia alkotás helyzetelemzési munkaszakaszához szükséges 

dokumentumokat és egyeztető üléseket.  

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2013. január 31. 

 

 

 

11. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, valamint a városmenedzsment szervezet 

átalakításáról, illetve Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 27/2008.(IX.10.) Önk.sz. rendelet módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, majd megadja a szót 

Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: Két héttel ezelőtt is kapott egy szervezeti struktúrát, amiben mást 

látott, mint most, mi a biztosíték arra, hogy ez a végleges? Véleménye szerint jó lenne már 

megállapodni a pontos struktúrában.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Erre nincs biztosíték, de próbálnak a legjobb tudásuk szerint 

eljárni, de amíg a jogszabályok meg nem születnek, addig, amíg az egyeztetések le nem 

zajlanak valamennyi  kormányzati szervvel és kistérséggel, addig minden változhat. 

Szavazásra bocsátja a határozatot, és a rendelet tervezetet. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4183   Száma: 12.12.13/11/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 13 18:00  
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Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 90.91 66.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 9.09 6.67 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester 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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit Tart. - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

     

 

 

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

és a rendelet-tervezetet elfogadta, és a következő határozatot hozza, illetve rendeletet alkotja: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

382/2012. (XII. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. a városi menedzsment szervezet napi működését 2013. január 1-től a határozat 

melléklete szerinti szervezeti struktúra szerint végzi, 

 

2. a Polgármesteri Hivatalban 12,725  új álláshelyet hoz létre: 
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a. építéshatósági ügyintéző 7 álláshely 

b. testületi referens 0,5 álláshely 

c. városmarketing menedzser 1 álláshely 

d. vagyongazdálkodási ügyintéző 1 álláshely 

e. gazdasági ügyintéző 3,225 álláshely 

 

3. a Polgármesteri Hivatalban az alábbi 20,5 álláshelyeket szünteti meg: 

a. járási hivatalnak átadott 14 álláshely, 

b. közoktatási referens 1 álláshely, 

c. takarító 5,5 álláshely a feladat Városi Szolgáltató Zrt-nek történő átadásával. 

 

4. a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 2013. január 1-től 107,225 

álláshelyben határozza meg, 

 

Felelős:  Gazdasági alpolgármester, Jegyző, Polgármester 

Határidő:  2013. január 1. 

 

 

A Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2012. (XII.14.) 

önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló, többször módosított 27/2008. (IX.10.) Önk sz. rendeletének 

módosításáról a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

12.  Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

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

Molnár Ildikó címzetes főjegyzőnek.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: A munkatervben pontosítani javasolja, hogy az október 

10-i ülésen napirend tervezetében szereplő előterjesztés felelőse a városstratégiai menedzser.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Átadja az ülés vezetését dr. Török Balázs általános 

alpolgármesternek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester elhagyja az üléstermet. 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: Javasolja, vegyék bele a munkatervbe, hogy háromhavonta részletes 

beszámoló készüljön a város aktuális pénzügyi helyzetéről.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Véleménye szerint ennek nincs akadálya, 

megadja a szót dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőnek.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Likviditási táblázat rendszeresen készül, de ha ennél 

bővebb tartalmú tájékoztatást szeretne, akkor érdemes a munkatervbe beleírni.  
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dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megadja a szót Budai Otília gazdasági 

alpolgármesternek. 

 

Budai Otília gazdasági alpolgármester: Ennek elkészítésének nem látja akadályát, de pontos 

meghatározást kér a szükséges információkra vonatkozóan.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Befogadja Magyar Judit javaslatát. Szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4184   Száma: 12.12.13/12/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 13 18:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András 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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

    

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozza: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

383/2012. (XII. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1.  elfogadja a 2013. évi munkatervet és felkéri a Polgármestert, hogy az abban foglaltak 

végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: a munkaterv szerint 

 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a napirendi pontok előadóit és felelőseit a munkaterv egy 

példányának megküldésével értesítse. Az előterjesztés mellékletében szereplő, a 

hivatal működését érintő feladatok végrehajtását kísérje figyelemmel. 

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő: folyamatos, 2013. december 31. 

 

3. felkéri a Bizottságok elnökeit, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő javaslatok 

figyelembevételével készítsék elő bizottságuk 2013. évi munkatervét, amelyet – 

tájékoztatásul a testület februári ülésére terjesszenek elő.  

 

Felelős:  Bizottságok elnökei 

Határidő: 2013. februári testületi ülés  

 

 

A testületi ülések ideje és napirendje: 

 

Január 17. 

 

 
 

Előterjesztés a 2013. évi adóellenőrzési terv elfogadásáról 

Előadó: Polgármester 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Adóiroda 

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság 

 

 
 

A Képviselő-testület mellett működő bizottságok, munkacsoportok beszámolója a 2012. 

évben végzett munkájáról 

Előadó: A bizottságok elnökei 

Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Önkormányzati és Szervezési Iroda 

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

 

 

♦ 
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Előterjesztés a Tervtanácsról szóló rendelet megalkotásáról 

Előadó: Polgármester 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Főépítész 

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság 

 

♦ 

 

Előterjesztés a településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet megalkotásáról 

Előadó: Polgármester 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Főépítész 

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság 

 

♦ 

 

Beszámoló a vagyonstratégia végrehajtásának állásáról 

Előadó: Gazdasági alpolgármester 

Az előterjesztés előkészítésében közreműködik: Vagyongazdálkodási Iroda 

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság 

 

Február 14. 

 

 

Előterjesztés az AquaPalace Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadásáról 

Előadó: Polgármester 

Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Ügyvezető, Kontrolling Iroda 

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság 

 

♦ 

 

Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

2013. évi üzleti tervének elfogadásáról. 

Előadó: Gazdasági Alpolgármester 

Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Ügyvezető, Központi Kontrolling Iroda 

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság, Oktatási és Kulturális  Bizottság 

 

♦ 

 

Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű 

Társaság 2013. évi üzleti tervének elfogadásáról  

Előadó: Gazdasági Alpolgármester 

Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Ügyvezető, Központi Kontrolling Iroda 

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság 

 

♦ 
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Előterjesztés a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti 

tervének elfogadásáról  

Előadó: Gazdasági Alpolgármester  

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Ügyvezető, Központi Kontrolling Iroda 

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság 

 

♦ 

 

Előterjesztés Városi Szolgáltató Zrt. 2013. évi üzleti tervének elfogadásáról.  

Előadó: Gazdasági Alpolgármester 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Vezérigazgató, Központi Kontrolling Iroda 

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság 

 

♦ 

 

Előterjesztés a Szentendre és Térsége Nonprofit TDM Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti 

tervének elfogadásáról.  

Előadó: Gazdasági Alpolgármester 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Ügyvezető, Központi Kontrolling Iroda 

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság 

 

♦ 

 

Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 13/2012. (II. 20.) Önk. sz. 

rendelet módosításáról 

Előadó: Polgármester 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közgazdasági Iroda, Központi Kontrolling 

Iroda 

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság 

 

♦ 

 

Tájékoztató a bizottságok 2013. évi munkatervéről 

Előadó: Bizottságok elnökei 

Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Önkormányzati és Szervezési Iroda 

Véleményezi: valamennyi Bizottság 

♦ 

 

 

Előterjesztés az „alvó ingatlanok” hasznosításáról 

Előadó: Gazdasági Alpolgármester 

Az előterjesztés előkészítésében közreműködik: Vagyongazdálkodási Iroda 
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Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság 

 

♦ 

 

Előterjesztés a Dumtsa Jenő Keretstratégiáról 

Előadó: Polgármester 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Városstratégiai menedzser 

Véleményezi: valamennyi bizottság 

 

♦ 

 

Előterjesztés Szociális Szolgáltatás Tervezési Koncepció felülvizsgálatáról 

Előadó: Polgármester 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Aljegyző 

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 

 

 

Március 14. 

 

 

Előterjesztés a 2013. éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadásáról  

Előadó: Polgármester 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Jogi Iroda 

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság 

♦ 

 

Előterjesztés gazdasági társaságok ügyrendjéről 

Előadó: Polgármester 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Jogi referens 

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság 

 

♦ 

 

Előterjesztés önkormányzati intézmények energiakorszerűsítéséről (megújuló 

energiahasznosítás) 

Előadó: Gazdasági alpolgármester 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: energetikus 

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Városüzemeltetési és Gazdasági 

Bizottság 

 

Április 11. 

 

 

Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

2012. évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról 

Előadó: Gazdasági alpolgármester 

Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Ügyvezető, Központi Kontrolling Iroda 
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Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság 

 

♦ 

 

Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadásáról 

Előadó: Gazdasági alpolgármester 

Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Ügyvezető, Központi Kontrolling Iroda  

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság 

 

♦ 

 

Előterjesztés a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadásáról 

Előadó: Gazdasági alpolgármester 

Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Ügyvezető, Központi Kontrolling Iroda 

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság 

 

♦ 

 

Előterjesztés a Pap-sziget Revitalizációjáért Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi 

közhasznúsági jelentésének elfogadásáról 

Előadó: Gazdasági alpolgármester 

Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Ügyvezető, Központi Kontrolling Iroda 

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság 

 

♦ 

 

Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű 

Társaság 2012. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról. 

Előadó: Gazdasági alpolgármester 

Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Ügyvezető, Központi Kontrolling Iroda 

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság 

 

♦ 

 

Előterjesztés az AquaPalace Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról. 

Előadó: Gazdasági alpolgármester 

Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Ügyvezető, Központi Kontrolling Iroda 

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság 

 

♦ 
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Előterjesztés a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. közhasznúsági 

jelentésének elfogadásáról 

Előadó: Gazdasági alpolgármester 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Ügyvezető, Központi Kontrolling Iroda 

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság 

 

♦ 

 

Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárásáról (zárszámadás) 

Előadó: Polgármester 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közgazdasági Iroda/ Központi Kontrolling 

Iroda 

Véleményezi: valamennyi bizottság 

 

♦ 

 

Előterjesztés a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról 

Előadó: Polgármester 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közgazdasági Iroda / Központi Kontrolling 

Iroda 

Véleményezi: valamennyi bizottság 

 

 
 

Beszámoló a belső ellenőrzés 2012. évi tapasztalatairól. 

Előadó: Polgármester 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közgazdasági Iroda 

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság 

 

 
 

Előterjesztés a Dumtsa Jenő Keretstratégia részstratégiáiról 

Előadó: Polgármester 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Városstratégiai menedzser 

Véleményezi: valamennyi bizottság 

 

 
 

 

Beszámoló a város aktuális pénzügyi helyzetéről 

Előadó: Gazdasági Alpolgármester 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közgazdasági Iroda  

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság 
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Május 9. 

 

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2012. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról 

Előadó: Gazdasági alpolgármester 

Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Vezérigazgató, Központi Kontrolling Iroda 

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság 

 
 

Előterjesztés Városi Pedagógiai Díj adományozásáról 

Előadó: Polgármester 

Az előterjesztés előkészítésében közreműködik: Kommunikációs referens 

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Oktatási és Kulturális Bizottság 

 

 

 

Június 13. 

 

Előterjesztés Szentendre Város Díszpolgára Cím, valamint PRO URBE Emlékérem 

adományozásáról 

Előadó: Polgármester 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Kommunikációs referens 

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Oktatási és Kulturális Bizottság 

 

 
 

 

Tájékoztató a Középdunamenti Beruházó Szolgáltató és Kereskedelmi Vízgazdálkodási 

Társulat 2012. évi mérlegéről 

Előadó: Polgármester 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Zöld referens 

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság 

 

♦ 

 

Előterjesztés a Pest Megye Díszpolgára Cím, Pest Megyéért Emlékérem, az Év Családja Pest 

Megyében és egyéb Pest Megyei díjak adományozásának javaslattételéről 

Előadó: Polgármester 

Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Kommunikációs referens 

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Oktatási és Kulturális Bizottság 

 

Szeptember 12. 

 

 

Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

Előadó: Gazdasági alpolgármester 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közgazdasági Iroda  

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság 
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♦ 

 

Előterjesztés a Szentendrei Református Egyházközség Református Óvodával kapcsolatos 

beruházásairól szóló beszámoló elfogadásáról 

Előadó: Polgármester 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közigazgatási és Népjóléti Iroda valamint 

Közgazdasági Iroda 

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság, Oktatási és Kulturális Bizottság 

 

♦ 

 

Előterjesztés városi kitüntető díjak odaítéléséről  

Előadó: Polgármester 

Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Kommunikációs referens 

Véleményezi: Valamennyi bizottság 

 

 
 

 

Beszámoló a város aktuális pénzügyi helyzetéről 

Előadó: Gazdasági Alpolgármester 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közgazdasági Iroda  

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság 

 

 

Október 10. 

 

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a Dumtsa Jenő Városfejlesztési stratégia 

Cselekvési programjának felülvizsgálatáról, aktualizálásáról a mindenkori éves költségvetési 

lehetőségek figyelembevételével 

Előadó: Polgármester 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Városstratégiai menedzser  

Véleményezi: valamennyi bizottság 

 

♦ 

 

Előterjesztés a Pest Megyei Sport díjak adományozásának javaslattételéről 

Előadó: Polgármester 

Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: társadalmi kapcsolatok referens 

Véleményezi: Szociális Ifjúsági és Sport Bizottság, Oktatási és Kulturális Bizottság 
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November 14. 

 

 

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról és 

tájékoztató a 2013. I-IX. havi költségvetési gazdálkodásról 

Előadó: Gazdasági alpolgármester 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közgazdasági Iroda 

Véleményezi: valamennyi bizottság 

 

♦ 

 

 

Az MNV Zrt-től térítésmentesen önkormányzati tulajdonba kapott ingatlanokkal kapcsolatos 

nyilatkozattételről 

Előadó: Gazdasági alpolgármester 

Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Vagyongazdálkodási Iroda 

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság 

 

 

December 12. 

 

 

Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi átmeneti finanszírozásról és a költségvetési 

gazdálkodásról szóló rendelet módosításáról 

Előadó: Polgármester 

Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közgazdasági Iroda 

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság 

 

 
 

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. évi munkatervének meghatározásáról 

Előadó: Polgármester 

Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Önkormányzati és Szervezési Iroda (a 

hivatal valamennyi irodája), valamennyi bizottság 

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

 

♦ 

 

Előterjesztés Mecénás díj adományozásáról 

Előadó: Polgármester 

Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Jegyzői Kabinet 

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Oktatási és Kisebbségi Bizottság  

 

♦ 

 

 

Beszámoló a város aktuális pénzügyi helyzetéről 

Előadó: Gazdasági Alpolgármester 
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Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közgazdasági Iroda  

Véleményezi: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság 

 

   
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 13. §-a szerint: „A képviselő-testület 

évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a 

választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot 

tehetnek.” 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szentendre Város 

Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2008. (IX. 10.) Önk. sz. 

rendelete 27. § (1), (2), bekezdései értelmében: 

 

„A képviselő-testület évente legalább kétszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart, 

amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és 

javaslatot tehetnek. 

 

A képviselő-testület minden év I. felében a polgármester által meghatározott időpontban, 

valamint november hónapban, előre meghirdetett közmeghallgatást tart. A közmeghallgatást a 

polgármester vezeti és adja meg a szót a kérdések, javaslatok elmondására, valamint a 

válaszadásra.” 

 

A Képviselő-testület 2013. évben június 24-én 17.00-kor és november 25-én 17.00-kor tart 

közmeghallgatást. 

 

Szentendre, 2017. október 30. 

dr. Dietz Ferenc 
           polgármester 

                                                                                                      

  

 

 

13.  Előterjesztés az állattartásról szóló 12/2010.(IV.15.) Önk.. sz. rendelet 

módosításáról szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló I. 

forduló 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket, 

valamint a bizottságok javaslatait. Jelen ülésen a testület I. fordulóban tárgyalja a rendeletet, 

további javaslatokat, észrevételeket vár a II. fordulós tárgyalásig.   
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

384/2012. (XII. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állattartásról szóló 

12/210.(IV.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról készült előterjesztés 1. fordulóban 

megtárgyalta.  

 

 

 

14.  Előterjesztés  a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. 

(IV.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról szóló …/2012. (…) önkormányzati 

rendelet megalkotásáról 

Előadó: dr. Török Balázs általános alpolgármester 

 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, valamint 

a módosító javaslatokat. A jegyzőkönyv mellékleteként javasolja lefűzni az észrevételeket, 

melyet felolvas. Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: Szerepel az előterjesztésben, hogy az „árleszállítás” kihelyezését 

megtiltanák. Kérdezi, hogy mi ennek az oka? 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Az ok, hogy nem illenek a városképbe. Megadja 

a szót Tolonics Gyula képviselőnek. 

 

Tolonics Gyula képviselő: Felhívja a figyelmet, hogy ezt a rendeletet mindig tartassák be, 

azok érdekében, akik mindig becsületesen betartják a rendeleteket.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Támogatja az észrevételt, majd megadja a szót 

Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: Egy észrevételt ismertet, mely szerint vannak olyan szervezetek, 

akiknek nem kell közterület használati engedély rendezvények tartásához. 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Elmondja, hogy megkapta ezt az észrevételt, és 

azért nem kell ezeknek a szervezeteknek közterület használati díjat fizetni, mert ők a 

Városmenedzsment tagjai. 

 

Fekete János képviselő: Kérdést tesz fel a közterület használati engedélyek kiadásával 

kapcsolatban. 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Amennyiben valamelyik Önkormányzati cég 

szeretne közterületet használni, akkor felkeresi azt az ügyintézőt, aki ezzel foglalkozik, és 

egyeztetéseket folytatnak a közterület használattal kapcsolatban.  Egyéb kérdés, észrevétel 

nem lévén szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 4185   Száma: 12.12.13/14/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 13 18:14  

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 Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

 

     

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

rendelet-tervezetet elfogadta, és a következő rendeletet alkotja: 

 

 

47/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelete 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat  

rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendeletének módosításáról  
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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. § 

 

(1) A R. 2. § (4) bekezdésének c) és i) pontjai helyébe az alábbi szövegek lépnek (Nem 

adható ki közterület-használati engedély:) 

„c) zöldfelületre, ha a tervezett használat az ott lévő növényállományt maradandóan 

károsítja, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához 

nélkülözhetetlen munkálatokat, vagy ha a közterület-használat megszűnését követően 

vállalja a zöldfelület helyreállítását” 

„i) reklámhordozó céllal elhelyezett, vagy reklám közzététele céljából egyéb eszközzel 

felszerelt járművekre kivéve rendezvények esetén, ha ahhoz a polgármester előzetesen 

írásban hozzájárult (Az e pontban részletezett tilalom nem terjed ki a műszaki 

meghibásodás, baleset miatt üzemképtelenné vált járműre, a meghibásodástól számított 48 

óra időtartamra.)” 

 

(2) A R. 2. § (11) bekezdése az alábbi h) ponttal egészül ki:  

„h) Belvárosban a közterület-használat során tilos árengedménnyel kecsegtető feliratot 

(különösen „árleszállítás”, „végkiárusítás”, „sale”, „-50%”) közzétenni.” 

 

(3) A R. 2. § (12) bekezdésében a „városüzemeltetési kérdésekkel foglalkozó 

szakbizottság” szövegrész helyébe a „Művészeti Tanács” szövegrész lép. 

 

(4) A R. 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „…üzleti ernyőszerkezet (továbbiakban: 

előtető)…” szövegrész az „…üzleti ernyőszerkezet, ollós ponyvatető (továbbiakban: 

előtető)…” szövegrészre módosul. 

 

(5) A R. 3. § (6) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  

„e) a Ferenczy Múzeum és Könyvtár, Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. és a 

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. által szervezett rendezvényekre azzal, hogy 

a szervezet vezetője köteles figyelemmel lenni és egyezségre jutni az érintett közterülethez 

kapcsolódó más használati engedéllyel rendelkezőkkel és a rendezvény tervezett kezdő 

időpontját megelőző legalább egy héttel köteles írásban benyújtani a részletes 

programtervet a polgármesternek, valamint a rendezvény megtartása során köteles 

gondoskodni a hatályos jogszabályi előírások betartásáról és betartatásáról, melyért a 

szervező kft. ügyvezetője felelősséggel tartozik” 

 

(6) A R. 7. § (3) bekezdése az alábbi új f) ponttal egészül ki:  

„f) Ha a közterület-használati engedély iránti kérelem tárgya közterületbe benyúló 

homlokzat, portál, kirakatszekrény, előtető, ollós ponyvatető, reklámhordozó, cégér, 

címtábla, megállító-tábla, árubemutatás, kerthelyiség, vendéglátó terasz, vendéglátást 
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kiegészítő berendezések kihelyezése, úgy a kérelemhez csatolni kell digitális vagy papír 

formában az érintett közterületről, a kérelemmel érintett épületről és az engedélyezni kért 

közterület használat kialakításának módjáról készített fényképet.” 

 

(7) A R. 8. § (2) bekezdés c), d) és e) pontjai helyébe az alábbi szövegek lépnek:  

„c) Árubemutatásra nem használhatók az épület homlokzata, a homlokzatra, párkányra, 

ablak-/ajtónyílásba épített-, kerethez erősített kampók, akasztók, egyéb felfüggesztők, a 

kerítés és annak elemei (ideértve a kaput, kapuszárnyat és kapu-tartó oszlopokat is), kivéve 

az ajtószárnyra helyezett kirakatszekrényt, és az építéshatósági engedély alapján létesített 

kirakatszekrényt. A nyílászárók és a nyílászárók zsaluinak, rácsainak igénybevételével 

történő árubemutatás esetén, a kirakodás mértéke nem haladhatja meg az ajtó, vagy 

ablakszárnytól, rácstól, zsalutól számított 30 cm-t. A lépcsők, küszöbök, nyílászárók és a 

nyílászárók zsaluinak, -rácsainak, ajtó- és ablaknyílások felületének igénybevételével 

történő árubemutatás esetén, a kirakodás mértéke nem haladhatja meg az ajtónyílás(ok) és 

ablaknyílások(ok) összfelületét. Az árubemutatás során az árukat rendezetten kell 

elhelyezni anélkül, hogy az áruk egymást fednék, takarnák, illetve a termékek nem 

lóghatnak semmilyen irányban sem túl a nyílászárok és a zsaluk, rácsok felületén. 

d) Előtető nem nyúlhat több mint 1 m-re a közterületbe. 

e) Mozgatható állvány, regálé csak az épület homlokzatától számított 1 m-es sávon belülre 

helyezhető ki.” 

 

(8) A R. 8. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:  

„(3) A közterület-használat engedélyezéséről szóló határozatban helyszínrajzon pontosan 

megjelölve, vagy egyéb más módon egyértelműen körülírva kell meghatározni az 

engedéllyel használható közterületet, amelynek során a 6. § (2) bekezdése szerinti 

fényképek irányadóak, valamint a közterület-használat mértékének megállapítása során 

figyelembe vett korlátozó körülményeket (különösen: közlekedők, járdák, növényzet).” 

 

(9) A R. 10. § (7) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

„(7) A Polgármester a közterület-használati díj mértékét csökkentheti vagy elengedheti 

egyedi mérlegelése alapján a város kulturális, gazdasági és sport kapcsolatainak fejlődését 

elősegítő programokhoz szorosan kapcsolódó, valamint az épületek felújításához 

kapcsolódó közterület-használatok esetén.” 

 

 

(10) A R. 16. § 13. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  

„13. Megállító tábla: a két hirdetési oldalú, lábakon önállóan megálló, bármikor 

elmozdítható táblák, melynek magassága legfeljebb 100 cm és hirdetési felülete 

oldalanként nem haladja meg 0,5 m2-t.” 

 

(11) A R. 1. számú melléklet I. 34. a) pontjának szövege helyébe az alábbi szöveg lép:  

„a) nem közforgalmú (üzemi) állóhajó vagy úszó létesítmény (a stég hosszának 

folyómétereként)” 
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2. § 

 

A R. 2. § (5) bekezdés f) pontja, 3. § (3) és (4) bekezdése hatályát veszti.  

 

3. § 

 

(1) E rendelet 2012. december 17. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell.  

 

(2) Azon, jelen rendelet hatályba lépésekor már meglévő ollós ponyvatetők, cégérek és 

címtáblák után, amelyek jogerős használatbavételi vagy fennmaradási engedéllyel nem 

rendelkeznek, a használatbavételi vagy fennmaradási engedély megszerzéséig, de legfeljebb 

2013. december 31. napjáig nem kell közterület-használati engedélyt kérni és közterület-

használati díjat fizetni. 

 

(3) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2012. december 14. 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

  polgármester     címzetes főjegyző 

 

 

 

15. Előterjesztés intézményi alapító okiratok módosítása 

Előadó: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző  
 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, majd 

megadja a szót dr. Gerendás Gábor aljegyzőnek. 

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző: Elmondja, hogy a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak 

van egy javaslata a Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirattal kapcsolatban, melyet 

javasol befogadni. A Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratában alapítóként 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatát is szerepeltetni kell.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Befogadja a javaslatot. Egyéb kérdés, észrevétel 

nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4186   Száma: 12.12.13/15/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 13 18:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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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 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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

 

     

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

385/2012. (XII. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal 

jóváhagyja a Barcsay Jenő Általános Iskola, az Izbégi Általános Iskola, a Templomdombi 

Általános Iskola, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, a Szentendre Város 

Óvodai Intézménye valamint a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását, valamint 

a fenti intézmények egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratait.  

 

Felelős:          Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
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16.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata, valamint a felnőtt és gyermek 

háziorvosi szolgáltatások közötti új megbízási szerződés  

Előadó: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző 

 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kérdezi 

dr. Gerendás Gábor aljegyzőt, hogy a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság észrevétele 

befogadható-e, mely szerint a „háziorvosok által felvetett módosító javaslatok közül  a 

szerződés megnevezésére és az 5.5. pontban az áramszolgáltatáshoz kapcsolódó első 

bekezdésben tett javaslatot befogadhatónak tartja, a többi módosítást nem ítéli szükségesnek. 

A 8.6-8.9. pontban a felmondással kapcsolatban felvetett javaslatról egyeztessenek az 

ÁNTSZ-szel, és az általuk képviselt szakmai álláspontot vegyék mérvadónak.  

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző: Befogadható. Felhívja a figyelmet, hogy még két pontban 

történt módosítás, de ez a kiosztott anyagban már szerepel. Majd ismerteti az ANTSZ-el 

történt megbeszélést.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Befogadja a módosításokat, majd szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4187   Száma: 12.12.13/16/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 13 18:18  

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 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 - 
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dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

 

     

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

386/2012. (XII. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. az előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyja 

a) a jelenleg is felnőtt háziorvosi ellátást biztosító  

- Dr. Bartha Orvosi rendelő Bt.-vel (praxisjog jogosultja: dr. Bartha Zsolt) 

- Doktor HÁ Egészségügyi Szolgáltató Kft. -vel (praxisjog jogosultja: dr. Hasitz Ágnes) 

- Marosvölgyi Háziorvosi Bt. -vel (praxisjog jogosultja: dr. Marosvölgyi Ildikó) 

- Dr. Laponyi és Társa Háziorvosi Bt. -vel (praxisjog jogosultja: dr. Laponyi István) 

- LSV Medical Kft. -vel (praxisjog jogosultja: dr. Vetési Ágnes) 

- SALUS AEGROTI Családorvosi  Bt. -vel (praxisjog jogosultja: dr. Szoltsányi Gábor) 

- NILNOCERE EÜ SZOLGÁLTATÓ  BT. -vel (praxisjog jogosultja: Manduláné dr. 

Gombás Katalin) 

b) a jelenleg is gyermek háziorvosi ellátást biztosító  

- Dr. Poór Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel (praxisjog jogosultja: dr. Poór László) 

- Sigora és Társa Egészségügyi és Szolgáltató Bt.-vel (praxisjog jogosultja: dr. Sigora 

Éva) 

- Hernádi Gyermekgyógyászati Bt.-vel (praxisjog jogosultja: dr. Hernádi Emil) 

- Dr. Kunsági Bt. (praxisjog jogosultja: dr. Kunsági Katalin) 

- Dr. Pálffy Márta és Társa Egészségügyi Szolgáltató Kft. (praxisjog jogosultja: dr. Pálffy 

Márta) 

kötendő új megbízási szerződéseket.  

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott szerződések aláírására.  

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 
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17. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és Vadász György között létrejött 

adásvételi szerződés felbontása 

Előadó: Budai Otília gazdasági alpolgármester  

 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: a határozati javaslat „A” verzióját javasolja 

elfogadásra.  

 

Budai Otília gazdasági alpolgármester: zárt ülés elrendelését kéri.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: kéri szavazzanak a zárt ülés elrendeléséről.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4188   Száma: 12.12.13/17/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 13 18:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 80.00 53.34 

Nem 2 20.00 13.33 

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 Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Kun Csaba GVB elnök 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 - 

dr. Filó András Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Magyar Judit Távol - 
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A Képviselő-testület 18.18 órától 18.19 óráig zárt ülésen tárgyal, melyről külön jegyzőkönyv 

készül.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: 18.19 órakor a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő 

képviselők száma 10 fő, az ülés határozatképes.  

 

 

 

18. Előterjesztés törvényességi felhívás az ÖMV benzinkúttal szembeni területre 

vonatkozó szabályozásmódosítással kapcsolatosan és út céljára történő 

ingatlanrész lejegyzés kártalanítási határozat bírósági felülvizsgálatáról  

Előadó: Budai Otília gazdasági alpolgármester   
 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: indítványozza, hogy a jobb előkészítése 

érdekében vegyék le napirendről az előterjesztést.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felhívja a figyelmet, hogy már a második határidő 

hosszabbítást kapták a Kormányhivataltól, amely határideje a napokban lejár. A döntésnek 

lehetnek olyan konzekvenciái, amellyel számolnia kell a Képviselő-testületnek, hiszen ebben 

az esetben további hosszabbítást kell kérni, amelyre nincs garancia, hogy a Kormányhivatal 

megadja.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: kérdése, hogy ezek milyen konzekvenciák 

lehetnek?  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a jogszabályt áttekintve taxatív meghatározást arra, 

hogy ez esete a törvényességi felügyeleti bírságnak nem találtak, viszont közvetett analóg 

módon akár erre is sor kerülhet, tehát pénzügyi következménye is lehet.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: megadja a szót. 

 

Dicső Zoltán képviselő: ügyrendi hozzászólásában szünet elrendelését kéri.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: szavazásra bocsátja a szünetre vonatkozó 

javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4190   Száma: 12.12.13/18/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 13 18:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 90.00 60.00 
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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 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 - 

Kun Csaba GVB elnök Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

 

 

A Képviselő-testület 18.22 órától 18.33 óráig szünetet tart.  

 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: az ülést megnyitja, és megadja a szót.  

 

Tolonics Gyula képviselő: javasolja, hogy folytassák a napirend tárgyalását és döntsenek a 

kérdésben.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: ismerteti, hogy az egyeztetés alapján az 1/B és 

2/B határozati javaslatokat fogja szavazásra bocsátani. Megadja a szót. Kérdés, észrevétel 

nem lévén, szavazásra bocsátja a két határozati javaslatot, egyben.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4191   Száma: 12.12.13/18/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 13 18:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 90.91 66.66 
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Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 9.09 6.67 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán 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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatokat 

hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

388/2012. (XII. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert 

 

1. a törvényességi észrevételre tekintettel Szentendre Helyi Építési Szabályzatának 

módosítását készítse elő az alábbiak szerint  

- HÉSZ 14. § (12A) bekezdéséből az alábbi szövegrész kerüljön törlésre: 

„a 11. számú főút Budakalászi út csomópontjának külön szintű csomóponti 

kialakításáig van érvényben. Erre a területre eső telkek kisajátítását az önkormányzat 

is kezdeményezheti a kisajátítási törvény alapján. Az itt kialakításra kerülő 

zöldfelület” 

- így a HÉSZ 14. § (12A) bekezdésének szövege a tervezett változás után az alábbiak 

szerint alakuljon: 

„(12A) A K* övezet területe a közlekedésre szánt területeken belül olyan zöldfelület 

kialakítására használható közterület, amelyen csak gyep és cserje szintű 

növényállomány telepíthető.” 

2. tájékoztassa a Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottját az 1. pontban szereplő 

tervezett intézkedésről. 
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3. az 1. pontban szereplő tervezett intézkedésről egyeztessen a Pest Megyei Kormányhivatal 

Állami Főépítészével a szükséges eljárási rendről az Étv 9. §. (10) foglaltakra tekintettel 

(településrendezési eljárás nélküli jogszabály módosítás lehetősége). 

 

Felelős:           Polgármester 

Határidő:  1. 2013. januári Képviselő-testületi ülés 

2. azonnal 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

389/2012. (XII. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. a Pest Megyei Kormányhivatal 40PM-684/57/2011 ügyiratszámú határozatában 

megállapított összesen 47.880.960,-Ft kártalanítási összeg ellen benyújtott kereseti 

eljárásban a Törvényszék által kirendelt igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő 

szakvéleményében az igénybevett terület kártalanításaként 28.230.000,-Ft, a 

visszamaradó területek értékcsökkenéséért 21.990.000,-Ft, összesen 50.220.000,-Ft 

megállapított összeget tovább vitatja. 

2. felkéri a Polgármestert a per folytatására, és a per folytatása esetén felmerülő további 

várható költségeket a 2013-as költségvetésbe tervezze be. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

19.  Tájékoztató a kistérségi csatorna beruházásról 

  Előadó: Budai Otília gazdasági alpolgármester 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: megadja a szót.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kifogásolják a lakók, hogy nem kapnak tájékoztatást a munkálatokról, 

közel egy éve semmilyen információjuk nincs.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: megadja a szót Pintér Ádám képviselőnek.  

 

Pintér Ádám képviselő: mint a csatornázást intéző bizottság szentendrei tagja elmondja, 

hogy a kommunikációs probléma oka, hogy a kommunikációs pályázat még nem került 

kiírásra, valamint a többi közbeszerzési pályázat is folyamatosan csúszik, mert állami szervek 

vitatkoznak egymással a témában. Többször kérték, hogy ha a társulás részéről bármilyen 

levelet kiküldenek a szentendrei lakosoknak, azt előtte küldjék el az intéző bizottság részére, 

hogy mellékelhessenek hozzá egy tájékoztatót, de ezt nem tették meg. Mindent megtesznek az 

ügy érdekében, de Szigetmonostor és Pócsmegyer intézi a csatornázás ügyét.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek.  
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Fülöp Zsolt képviselő: javasolja, hogy miután Pintér Ádám is ott van a társulásnál, küldjenek 

leveleket a szentendrei címekre is. 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: megadja a szót dr. Weszner Judit pályázati és jogi 

referensnek.  

 

dr. Weszner Judit pályázati és jogi referens: elmondja, hogy tájékoztató levelet fognak 

készíteni legkésőbb 2013. január 1-ig.  

 

dr. Dietz Ferenc megérkezik az ülésterembe. 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, a képviselő-

testület a tájékoztatót tudomásul vette. Visszaadja az ülés vezetését dr. Dietz Ferenc 

polgármesternek.  

 

 

20.     Előterjesztés szobrok elhelyezéséről  

Előadó: Budai Otília gazdasági alpolgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Zakar Ágnes képviselőnek, aki a témával 

kapcsolatban alakult ad hoc bizottság munkájában vett részt.  

 

Zakar Ágnes képviselő: tájékoztatást az ad hoc bizottság munkájáról, ahol szobrok 

áthelyezése, felújítása, a Posta előtti tér, valamint a Konzervatív Kör által tervezett Turul-

szobor felállításának kérdése voltak a fő pontok. Elmondja, hogy a Bodor-udvar előtti téren a 

VSz Zrt. segítségével helyreállítják a megrongálódott Asszonyi Tamás szobrászművész által 

készített kutat. Felhívja a figyelmet az előterjesztés mellékletére, amely a zöld referens által 

elkészített terv, és amely a Posta előtti tér megújítására készült. A Kálvária teret javasolják 

történelmi szobrok elhelyezésére. A Turul szoborral kapcsolatban a bizottság javasolja, hogy 

a helyszín kiválasztásában a Szentendrei Nemzeti Konzervatív Kör és a Művészeti Tanács 

folytasson egyeztetést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a bizottság munkáját, majd megadja a szót Kun 

Csabának, a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba képviselő, GVB elnök: s bizottság javaslata, hogy „új történelmi szobor, illetve 

emlékhely igénye esetén a Kálvária teret jelöli ki helyszínül” szövegrész kerüljön törlésre, 

mivel ez olyan korlátozás, amelyet nem szabad vállalni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért a szövegrész törlésével, de a határozati javaslat 

második részének pontosítását javasolja. Ennek alátámasztására ismerteti a javasolt történelmi 

szoborpark előzményeit. Javasolt módosítása: „… felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg 

a Kálvária téren a történelmi emlékpark koncepcióját.” Megadja a szót dr. Filó András 

képviselőnek. 

 

dr. Filó András képviselő: kérdés, hogy mit tekintenek történelmi szobornak, ezért nem érti, 

hogy a Turul-szobrot is ide kategorizálják. A Szentendrei Nemzeti Konzervatív Kör és a 

liberális Művészeti Tanács sosem fog megegyezni a szobor helyében, hiszen nem véletlen a 

megfogalmazás. Ismerteti, hogy Páljános Ervin szobrászművész ötlete volt a téren egy saját 
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történelmi szoborpark létrehozása, aki elmondta neki, hogy azt szeretné, ha a Turul-szobor is 

ott kapna helyet, és amelyet ő készítene el. Konszenzus volt a hely kiválasztásában – a 11-es 

út melletti téren – melyet a Művészeti Tanács azzal utasított el, hogy ott masírozni lehet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a jelzők mellőzését a képviselőktől. Elmondja, hogy a 

helyszínt Farkas Ádám szobrászművész javasolta. Mind az ő, mind pedig Páljános Ervin 

városban látható szobrai a legszebbek közé tartoznak. Megadja a szót Zakar Ágnesnek, az 

Oktatási és Kulturális Bizottság elnökének.  

 

Zakar Ágnes OKB elnök: képviselőtársa megközelítését nagyon rossznak tartja. Elfogadja a 

helyszín törlésére tett módosító javaslatot, és keressék meg a szobornak a megfelelő helyet. A 

Turul-szoborral kapcsolatban elmondja, hogy a helyszínt bejárva megállapította, hogy a 

szobrot egy parkolóba állítani méltatlan lenne. Ő volt az, aki kiállt amellett, hogy a 

demokráciában a Turul-szobor is felállításra kerülhessen, és az ad hoc bizottságban azok 

között volt, akik a szobor felállítását javasolták, csak a helyszín kiválasztásában méltóbbnak 

találták a Kálvária teret. Elfogadja a helyszínre vonatkozó javaslat törlését.  

 

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

ismertesse a módosító javaslat szövegét.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: „…felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a 

Kálvária téren történelmi emlékpark kialakításának lehetőségét.” 

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: valójában nem szobrokról, hanem érzelmekről beszélnek, mely szerint 

ha egy társaság – aki nem szimpatikus – által szimbólumnak választott szobrot akar felállítani,  

akkor megtiltják nekik a szobor felállítását. Ha a masírozással van probléma, akkor azt az 

ügyet külön kell kezelni a szobor felállításától. A határozati javaslat arra irányul, hogy a 

Turul-szobrot sehol máshol ne lehessen elhelyezni, kizárólag a Kálvária téren. A jelképet 

használják, ne tiltsák be.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: maximálisan egyetért az elmondottakkal. A határozati 

javaslat 2. pontja arról szól, hogy keressék meg a szobor helyszínét, és új 5. pont került 

megfogalmazásra. Megadja a szót dr. Filó András képviselőnek. 

 

dr. Filó András képviselő: tájékoztatásul elmondja, hogy Páljános Ervin szobrászművész 

keresték meg először a szobor elkészítésére, de ő kizárólag a Kálvária teret képzelte a szobor 

helyének, ezért nem bízták meg a munkával. Ezután Krizbay Alex jelentkezett a szobor 

elkészítésére, aki nem tartotta megfelelő helyszínnek a 11-es út melletti teret. Majd most 

Farkas Ádám szintén a Kálvária teret javasolja. A művészeket liberálisnak tartja – és 

Képviselő Asszonyt is – ezért sosem fognak egyezségre jutni.  

 

 

Mikrofonon kívüli vita alakul ki.  

 

 

dr. Filó András képviselő: a folytatásban elmondja, hogy a demokrácia a többség diktatúrája 

a kisebbség felett, akiknek semmit nem akarnak adni.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: félreértés van, mert nem az szerepel a határozatban, hogy a 

város nem akar Turul szobrot. Azért bízták meg a bizottságot – amely tagjaiban megbíznak – 

hogy válassza ki a megfelelő helyszínt. Megadja a szót Tolonics Gyula képviselőnek, 

ügyrendi hozzászólásra. 

 

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

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a vita lezárását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4193   Száma: 12.12.13/22/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 13 19:13  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.69 6.67 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

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

Megadja a szót dr. Dukai Miklósnak a Jogi, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének.  
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dr. Dukai Miklós képviselő, Jogi, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: Címzetes Főjegyző 

Asszonytól kérdezi, hogy dr. Filó András képviselő úr legutolsó hozzászólása nem merítette-e 

ki a széksértés fogalmát?  

 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik.  

 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felolvassa az SzMSz széksértésre vonatkozó szakaszát.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Zakar Ágnes képviselő asszonytól, érzékelte-e olyan 

súlyúnak a hozzászólást, amely széksértést eredményez? 

 

Zakar Ágnes képviselő: nem, maga részéről sajnálja Képviselő Urat. Elmondja, neki 

köszönheti a Turul-szobor megvalósításának lehetőségét, mert a bizottság többi tagja nem 

támogatta a javaslatot. Javasolja a vita lezárását, mert az előterjesztés másról szól.  

 

 

Szót kér dr. Filó András képviselő, akinek hozzászólási ideje lejárt, de Polgármester úr szót 

ad számára.  

 

 

dr. Filó András képviselő: nem kívánt a napirendi ponthoz hozzászólni, de Kun Csaba 

képviselő úr hozzászólására figyelt fel, hogy történelmi szobor közé bármit besöpörhetnek.  

 

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

határozati javaslatok elfogadását egyben – a módosítással együtt.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4194   Száma: 12.12.13/22/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 13 19:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

390/2012. (XII. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. támogatja, hogy a Vizuális Művészetek Kollégiumának 3974 altéma kódszámú pályázati 

felhívása keretében Csíkszentmihályi Róbert terve valósuljon meg a Dumtsa Jenő utca 

végén 2013. március 10. napjáig, melynek becsült kivitelezési költsége: 1,5 millió Ft + 

áfa.  

2. Az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma támogatásából kerül rendezésre mindaz a 

költség, mely a RODIN Kft tartozásából nem rendezhető (pl. a szerzői jogdíj összege). 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

391/2012. (XII. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. úgy dönt, hogy az Asszonyi Tamás által tervezett csobogót a Dunakorzón kívánja 

felállítani, melynek becsült kivitelezési költsége: 2,2-2,5 millió Ft + áfa. 

2. felkéri a Polgármestert, hogy egyeztessen a Puhl és Dajka Építész Irodával a szobor 

helyszínéről. 

3. felkéri a Polgármestert, hogy egyeztessen a Puhl és Dajka Építész Irodával a 

Dunakorzó végleges látványtervére kialakítása érdekében kiírandó meghívásos 
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pályázat lehetőségéről, tartalmáról, a pályázat költségeiről figyelembe véve a 

Dunakorzón elhelyezhető szobrokat 

4. felkéri a Polgármestert, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a szobor 

felállításával kapcsolatos költségek Rodin Kft. tartozásából nem rendezhető 

összegének biztosítása pályázati úton történhessen, mely a szerzői jogdíj összegét is 

tartalmazza. Ennek eredménytelensége esetén felkéri a gazdasági alpolgármestert, 

hogy vizsgálja meg a 2013. évi költségvetésben az összeg  biztosításának lehetőségét.  

 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

392/2012. (XII. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. úgy dönt, hogy a Farkas Ádám által tervezett csobogót pályázati forrás esetén a Posta 

előtti téren kívánja felállítani, 

2. felkéri a polgármestert, hogy a tér teljes területrendezéssel összekapcsolt komplex 

fejlesztési tervébe a szobor elhelyezését emelje be.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2013. december 31. 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

393/2012. (XII. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. úgy dönt, Rodin Kft  közel 4,5 millió Ft összegű tőke- és kamattartozása fejében 

elfogadja Csíkszentmihályi Róbert, Asszonyi Tamás szobrainak elkészítését, 

2. 2012. december 14. napjával a kamatszámítást befagyasztja, 

3. felhatalmazza a Polgármestert a további egyeztetésekre. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2013. január 31.  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

394/2012. (XII. 13.) Kt. sz. határozata: 
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Szentendre Önkormányzatának Város Képviselő-testülete  

 

1. a Posta előtti park tekintetében szükségesnek tartja teljes területrendezéssel 

összekapcsolt komplex fejlesztési terv készítését, figyelembe véve- pályázati forrás 

esetén –Farkas Ádám szobrának elhelyezését, addig is a rosszállapotú valamint 

engedély nélkül kihelyezett szobrok eltávolítását. Felkéri a Polgármestert, hogy a 

Vajda Lajos Stúdió bevonásával a már nem felújítható „Szent Sebestyén” szobor 

(alkotók: Bukta Imre és Elekes Károly) elbontására és a nem megfelelően elhelyezett 

Szirtes János: Kristály szobor áthelyezésére tegye meg a szükséges lépéseket. 

2. felkéri a Művészeti Tanácsot, hogy a Turul szobor ügyében vegye fel a kapcsolatot a 

Szentendrei Nemzeti Konzervatív Körrel helyszín kiválasztása érdekében, és az 

egyeztetés eredményéről adjon tájékoztatást. 

3. támogatja, hogy a Czóbel szobor maradjon a Czóbel parkban. Felkéri a zöld referenst 

készítsen javaslatot - figyelembe véve a Japán kert megvalósítását - a környezet 

rendezésének és a Kulturális és Turisztikai vezető bevonásával Czóbel emlékhely 

kialakításának vizsgálatára. 

4. egyetért a város területén lévő szobrok szakember bevonásával történő 

karbantartásának, valamint a zöld környezetük ápolásának fontosságával. Felkéri a 

Kulturális és Turisztikai vezetőt készítse elő a szakmai szempontokat. 

5. felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a Kálvária téren történelmi emlékpark 

kialakításának lehetőségét. 

 

 

Felelős: 1., 2., 5. pont: Polgármester 

1. pont: Polgármester, Kulturális és Turisztikai vezető 

2. pont: Kulturális és Turisztikai vezető 

 

Határidő:  1. 2013. május 30. 

2. 2013. március 1 

3. 2013. március 1 

4. 2013. február 1 

5. 2013. március 1 

 

 

21. Előterjesztés a szentendrei szőlőtermelés és borkultúra felélesztéséről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester és Pintér Ádám képviselő 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az előterjesztőnek. 

 

Pintér Ádám képviselő: röviden ismerteti az előterjesztést. Jelzi, hogy a határozati javaslat 4. 

pontja véletlenül kikerült az előterjesztésből, ezért ezt tartalmilag a Gazdasági és 

Városüzemeltetési Bizottság javasolja visszaállítani, ezért ezt a javaslatot támogatja és kéri, 

hogy a felelős a gazdasági alpolgármester, és a határidő 2013. június 30. legyen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a felelősökkel kapcsolatos pontosítást javasol, mert a 

tartalomért az Általános Alpolgármester a felelős, a pénzügyi rész tekintetében a Gazdasági 

Alpolgármester, a Jegyző legfeljebb a jogi szempontokért felelős.  
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dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: az új menedzsment alapján a bizottság javaslatának 

szövegezésében mindenképpen módosítást javasol. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: pontosításként javasolja a határozati javaslat 4. pontját a 

„felkéri a Jegyzőt és a Gazdasági Alpolgármestert” szövegre módosítani.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: javasolja, hogy vizsgálják meg azt is, hogy önkormányzati területen 

kívül még hol lehetne elindítani a tevékenységet, hogy ez folyamattá váljon. Nemcsak a 

szőlőre, hanem más – a területen termesztett – gyümölcsökre is gondol. Valamilyen ösztönzés 

kialakítására gondol – adó, közteher kedvezmény – hogy egy kertkultúra elindulhasson.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Kőhegy alatt már van magánszemély, aki vállalkozik a 

telepítésre. Elmondja, hogy Pismány lenne a legideálisabb a szőlőtermesztésre, de ott nagyon 

drágák a telkek, illetve nagy területek kellenének.  

 

Kun Csaba képviselő, GVB elnöke: javasolja, hogy a bizottság javaslatában a Jegyző helyett 

Polgármester legyen a felelős. Elmondja, hogy fejlesztési szempontból Kőhegy alkalmas 

szőlő és gyümölcstermesztésre, hiszen ezt a területet mezőgazdasági területnek jelölték.   

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: ismerteti a határozati javaslat 4. pontját:  

„felkéri a polgármestert, hogy a szentendrei szőlőtermelés és borkultúra felélesztésének 

előkészítésében vegyen részt, segítse a részletes tervek kidolgozását, vizsgálja meg milyen 

esetleges pályázati források állnak rendelkezésre és készítse el jogi és gazdasági szempontból 

javaslatát a célok megvalósítása érdekében.” 

Ismerteti a módosító javaslat szövegét: „felkéri a polgármestert, hogy tekintse át a külterületi 

termőföldeken a magántulajdonosokat szőlő és gyümölcskultúra telepítésére ösztönző 

rendszerek kidolgozásának lehetőségét”. 

 

dr. Filó András képviselő: kérdése, hogy melyek a szóban forgó önkormányzati területek, és 

milyen módon került az Önkormányzat tulajdonába mezőgazdasági terület?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszadásra kéri, hívják be a Főépítészt. 

 

Pintér Ádám képviselő: a terület a Sztelin patak völgyének tetején, a Saskövi barlangnál 

található, amely hasznot nem hoz az Önkormányzatnak, de szőlőtelepítésre alkalmas.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az időközben megérkezett Főépítésznek felteszi az imént 

elhangzott kérdéseket.   

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: elmondja, hogy déli fekvésű mezőgazdasági 

területekről van szó, amely minőségét vizsgálattal állapítják meg.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a témához kapcsolódva elmondja, hogy Szentendrén megalakult a 

Kadarkakör, akik vállalták, hogy 1 szőlőtőkét ültetnek a kertjükbe, ősszel beadják a termést és 

közösen készítenek belőle bort.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: történetet mesél a borászkodással kapcsolatban.  
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dr. Török Balázs alpolgármester: szeretne csatlakozni a Kadarkakörhöz, mert ő is ültetett 

kadarkát.  

 

Kun Csaba képviselő: nem hallott a Kadarkakörről. Javaslata, hogy a város álljon a 

kezdeményezés élére úgy, hogy évente beszerzi az ültetni alkalmas vesszőket, és a 

vállalkozók a várostól vásárolnák meg.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nagyon jó ötletnek tartja, kéri megfogalmazni a javaslatot.  

 

Pintér Ádám képviselő: nagyon örül, hogy mindenkit érdekel a kérdés, mert az volt a célja, 

hogy elkezdődjön a városban az együttgondolkodás a borkultúra kialakításáról.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felhívja a figyelmet, hogy volt képviselőtársuktól – dr. 

Dragon Páltól – hallotta először, hogy szőlőt kellene telepíteni a város külterületi részein.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: ismerteti az előzőekben tett javaslat szövegét: „felkéri 

a polgármestert, hogy dolgozza ki annak lehetőségét, hogy a kadarka szőlő telepítésében az 

önkormányzat milyen módon tudna koordináló szerepet vállalni”.  

 

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

határozati javaslat elfogadását:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4195   Száma: 12.12.13/23/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 13 19:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 
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Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

396/2012. (XII. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. támogatja a szentendrei szőlőtermelés és borkultúra felélesztését, jóváhagyja, hogy 

0449/20, 0449/24 és 0449/25 HRSZ-ú önkormányzati területeken a jövőben borszőlő 

kerüljön telepítésre, a Városi Vendégház pincéjében pedig hagyományos szentendrei 

borospince kerüljön kialakításra, 

2. a felkéri Pintér Ádám képviselőt, mint az érintett terület képviselőjét, hogy 

egyeztetéseket folytasson le a borszőlő település megkezdéséhez szakemberekkel, 

3. hozzájárul ahhoz, hogy a szőlőtermelésre való alkalmasság vizsgálata érdekében 

maximum 50.000 Ft költséggel a 0449/20, 0449/24 és 0449/25 HRSZ-ú területein 

talajvizsgálat készüljön a 2012-es költségvetés általános tartaléka terhére, 

4. felkéri a polgármestert, hogy a szentendrei szőlőtermelés és borkultúra felélesztésének 

előkészítésében vegyen részt, segítse a részletes tervek kidolgozását, vizsgálja meg 

milyen esetleges pályázati források állnak rendelkezésre és készítse el jogi és 

gazdasági szempontból javaslatát a célok megvalósítása érdekében. 

5. felkéri a polgármestert, hogy tekintse át a külterületi termőföldeken a 

magántulajdonosokat szőlő és gyümölcskultúra telepítésére ösztönző rendszerek 

kidolgozásának lehetőségét, 

6. felkéri a polgármestert, hogy dolgozza ki annak lehetőségét, hogy a kadarka szőlő 

telepítésében az önkormányzat milyen módon tudna koordináló szerepet vállalni. 

 

Felelős:  1. Polgármester 

 2. Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 

 3. Gazdasági alpolgármester 

  

 

Határidő:  1. azonnal 

2. 2013. június 30. 

 3. 2013. február 28. 
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22. Előterjesztés Pap-Sziget Revitalizációjáért Nonprofit Közhasznú Kft. új 

ügyvezetőjének megválasztásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester   
 

 

 

Tolonics Gyula képviselő: 3 emberrel tárgyalt az ügyben – őket nem kívánja megnevezni. 

Véleménye szerint a hivatalnak kell jelöltet keresnie.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: további tárgyalások szükségesek, ezért a Képviselő-testület 

most nem dönt a kérdésben.  

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

398/2012. (XII. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés döntését későbbre 

halasztotta.  

 

 

 

23. Előterjesztés Szentendre Város Mecénása Díj adományozásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester   

 

 

19.35 órától a Képviselő-testület zárt ülésen tanácskozik, melyről külön jegyzőkönyv 

készül.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 19.38 órakor a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők 

száma 13 fő.  

 

23.  Tájékoztató az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra 

vonatkozó közszolgáltatási szerződésekről 

 Előadó: dr. Török Balázs alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az előterjesztő Általános Alpolgármesternek.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.  

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: elmondja, hogy nagyon sokan a bérletpénztárnál szembesültek a 

buszközlekedés változásairól, amelyből az látszik, hogy az ígért tájékoztatás nem sikerült. 

Ezen kívül a pismányi és Püspökmajor lakótelepi utasok hiányolják a napközbeni járatokat, 

ezért a tapasztalatok összegyűjtésével együtt javasolja ezen a két helyen a napközben 
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járatsűrítést.  Jegyek kérdésében a visszatérítéses rendszer túl bonyolult, jobb megoldást kell 

kitalálni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Alpolgármester urat, válaszoljon az észrevételre.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: az elhangzó kérdések után, egyszerre kíván válaszolni.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: a Püspökmajori Baráti Kör észrevételét tolmácsolja, 

amely szerint reggel a 7.15-ös járat után a legközelebbi csak 13 óra után közlekedik, így a 

szakorvosi rendelőbe, gyógyszertárba, gyermekrendelőbe csak gyalog tudnak eljutni. 

Megoldásként a Dömörkapui járat lakótelepre történő betérését javasolják.  

 

Zakar Ágnes képviselő, OKB elnöke: egyetértve az elhangzottakkal, elmondja, hogy bár 

tudomása szerint megoldódni látszik az ügy, ettől függetlenül a bizottság javaslata az volt, 

hogy Jegyző Asszony kérdezze meg az iskola-igazgatókat, hogy a gyerekek iskolába 

jutásában van-e fennakadás?  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: Pismányban a legtöbben a 14.45 órás járatot szeretnék ha 

korábban indulna, mellyel kapcsolatban tudomása szerint már történt intézkedés. 

Pozitívumként említi, hogy Szarvashegyről nem kapott semmilyen negatív jelzést.  

 

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

 

dr. Török Balázs alpolgármester: megköszöni az észrevételeket, melyeket már ismertek. Az 

Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén elfelejtette javasolni, hogy Elnök Asszony közvetlenül 

megkérheti a Szolgáltatási Koordinátor Kolléganőt, hogy vegye fel a kapcsolatot az iskolák 

igazgatóival. Kéri a Szolgáltatási Koordinátort, egészítse ki a válaszokat. 

 

Sándorné Vincze Viktória szolgáltatási koordinátor: gyűjtik a tapasztalatokat, folyamatos 

kommunikációban vannak a lakosokkal. A Pismányi járat 20-25 perccel előbb fog indulni. Az 

iskolások és a munkába indulók közlekedésével kapcsolatos javaslatok teljes egészében 

változtatásra kerülnek.  

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester: pontosításként elmondja, hogy a képviselők közvetlenül nem 

a kolléganőt, hanem a területtel foglalkozó vezetőt kereshetik. Egyéb kérdés, észrevétel nem 

lévén megállapítja, hogy a tájékoztatót a képviselők tudomásul vették.  

 

Jelzi, hogy elkészült még egy sürgősségi indítvány, amely a gazdálkodási szoftver 

beszerzésével kapcsolatos, kéri szavazzanak ennek napirendre vételéről. 

 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4200   Száma: 12.12.13/27/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 13 19:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

 

 

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

testület napirendre vette.  

 

 

 

24. Sürgősségi indítvány gazdálkodási szoftver beszerzéséről 

Előadó: Budai Otília gazdasági alpolgármester   
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az előterjesztő Gazdasági Alpolgármesternek.  

 

Budai Otília gazdasági alpolgármester: a városmenedzsment működtetéséhez szükség van a 

szoftverre, amely maximálisan alátámasztaná egy hatékony kontrolling- és vezetői 

információs rendszer kialakítását.  

 

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

javaslat elfogadását:  
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Szavazás eredménye 

 

#: 4201   Száma: 12.12.13/27/0/A/KT 

Ideje: 2012 december 13 19:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

 

 

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

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

399/2012. (XII. 13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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1. a teljes önkormányzati szervezetrendszer valamennyi szereplője által kötelezően 

alkalmazandó, önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság 

gazdálkodásának egyidejű, egységes támogatására vonatkozó referenciával rendelkező 

gazdálkodási szoftver közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésről dönt a 2013. január 

1-2013. december 31-ig tartó időszakra; 

2. felkéri Gazdasági Alpolgármestert, hogy a gazdálkodási szoftver beszerzéséről 

gondoskodjon; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a beszerzés költségeit a 2013. évi költségvetésbe 

tervezze be.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

 

25. Kérdés, interpelláció 
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Fekete János képviselő úr VSz Zrt. – Atticus  vizsgálatával 

kapcsolatos interpellációjára 15 napon belül írásban kap választ.  

Fülöp Zsolt képviselő úrtól kérdés érkezett a távhőszolgáltatással kapcsolatban, melyre a VSz 

Zrt. Vezérigazgatója kidolgozta a választ, ezt kiosztották. Kérdése, elfogadja-e a választ 

Képviselő úr? 

 

Fülöp Zsolt képviselő mikrofonon kívül igennel válaszol.  

 

 

26.  Egyebek 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: programokra hívja fel a képviselők figyelmét:  

- vasárnap krumpli-ebéd, 

- 18-án 16 órakor Angyalmamák ünnepség, 

- 20-án 15.30 órakor rendkívüli testületi ülés, 

- 2013. február 9-én jótékonysági bál lesz. 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: meglátogatta Kiss Károly képviselő urat a kórházban, aki 

jókívánságait küldi. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ő is meglátogatta Képviselő urat, aki a januári ülésen már 

részt kíván venni. 

 

Kun Csaba képviselő: jelzi, hogy a rendkívüli ülés időpontja számára nem megfelelő, 

javasolja, hogy reggel 8 órakor legyen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, egyeztessenek ez ügyben.  

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén 19.57 órakor az ülést bezárja.  
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K.m.f. 

 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

  

 


