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Szám: 2/2012. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2012. február 9-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel  

tartott üléséről 

 

 

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

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

Kiss Károly, Kun Csaba, Magyar Judit, Pintér Ádám és Tolonics 

Gyula képviselők 

 

Távol van: Hidegkuti Gergely képviselői mandátumáról lemondott, 

  Dr. Pázmány Annamária és Zakar Ágnes képviselők 

 

   

Hivatalból jelen 

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

 

Tanácskozási joggal 

jelen van az ülésen:   dr. Ligetfalvi Kinga jegyzői kabinet vezetője, Bartha Enikő 

szervezési iroda vezetője, dr. Kammerer Judit testületi referens, 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész, Szirmai Erika irodavezető, 

Puhl Márta irodavezető, dr. Dóka Zsolt jogtanácsos és közbeszerzési 

szakértő, dr. Miklós Eszter jogi referens,  dr. Gerendás Gábor 

irodavezető, dr. Nádudvari Gyöngyi vagyongazdálkodási-jogi 

ügyintéző, Gabay Anett vagyongazdálkodási ügyintéző, Ferencné 

Kovács Hajnalka vagyongazdálkodási referens, Sándorné Vincze 

Viktória környezetvédelmi referens,  Schinkovits Lajosné 

közoktatási referens, Háromszéki Judit közoktatási és civil referens, 

Perneczky Sára főkertész. 

 

Napirendi pontokhoz  

meghívottak:  

 

1. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város 

forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott 

övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli 

megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendeletének módosításáról szóló 

…/2012. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról 

2. Előterjesztés a parkfenntartási feladatok ellátásáról szóló szerződés módosításáról 

Somogyi Zsolt vezérigazgató VSZ Zrt  

 

13. Előterjesztés BICAJOS nevű létesítmény területi igényéről. 

Koródi Péter Koródi Project Menedzsment Kft. 
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14. Előterjesztés a Kőzúzó utcai sporttelepen történő tereprendezésről 

Dombay Zsolt ügyvezető 

  

20. Előterjesztés az önkormányzat reorganizációjáról 

Polányi Sándor    

 

 

dr. Dietz Ferenc  polgármester: 15.12 órakor az ülést megnyitja, jelenlévő képviselők száma 

12 fő, az ülés határozatképes.  

Jelzi, hogy a reorganizációról szóló előterjesztés nem most, hanem a rendkívüli ülésen kerül 

megtárgyalásra. Ennek indokaként elmondja, hogy Polányi úrtól a bank még néhány napot 

kért a szerződés áttekintésére.  

A 4. napirendi pont – a költségvetés elfogadásáról szóló előterjesztés – napirendre vétele 

törvényi kötelezettség, de későn kapták meg az előkészítéshez szükséges adatokat, ezért csak 

most került kiosztásra, így annak részletes megtárgyalása szintén a rendkívüli ülésre 

halasztódik. Ezt az is indokolja, hogy addig a bizottságok is részletesen meg tudják tárgyalni.  

Megadja a szót. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: javasolja, hogy a meghívóban 19. sorszámmal szereplő – civil 

rendelet módosításáról szóló előterjesztést – ne vegyék napirendre, mert szerinte jogi 

szempontból nem megfelelő az előterjesztés. Kéri Címzetes Főjegyző Asszonyt, válaszoljon 

az észrevételére, hogy megfelel-e az előterjesztés. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: elmondja, hogy a hozzászólásból nem derült ki, hogy 

milyen problémát lát Képviselő úr a rendelet-módosítással kapcsolatban. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: ezek szerint megfelelő az előterjesztés. Ezzel kapcsolatban felhívja a 

figyelmet a Képviselő-testület 2011-ben elfogadott rendeletére, amely szabályozza az 

önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről a szabályokat, ezért 

megismétli a kérdést, hogy ennek megfelel-e az előterjesztés.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: ennek a rendeletnek a véleményeztetése és a társadalmi 

szervezeteknek és civil szervezeteknek a tartalmának kialakításába történő besorolása már a 

rendelet-tervezet megalkotása előtt megkezdődött, és hosszú hónapok álltak rendelkezésre 

arra, hogy a Közoktatási és civil referens által – a civil szervezetek részére közvetlenül – 

megküldött véleményezési módozatokban az álláspontjukat megtegyék.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: az Önkormányzat civil rendeletéből idéz, amely a határidőkre 

vonatkozik. Ez alapján tartja indokoltnak, hogy most ne tárgyalják a rendeletmódosítást.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: az előterjesztésben szerepel, hogy 2011. májusa óta 

rendelkezésre állt a civil szervezetek részére a vélemények megadására a lehetőség, de ezzel 

nem éltek. Azt nem tartja kizártnak, hogy a mostani előterjesztés tárgyalását első fordulónak 

tekintsék, így  tovább hosszabbodhat a véleményezési lehetőség. Véleménye szerint az eltelt 

8-9 hónap nem jelent olyan mérvű korlátozást a civil- és társadalmi szervezeteknek, hogy 

megfosztották volna őket a rendelet módosítási véleményezésétől. Azt is elmondja, hogy 

tudomása szerint a határidők folyamatosan hosszabbításra kerültek, várva, hogy a civil 

szervezetek javaslatokat tegyenek, de módosító javaslat még irányvonal szintjén sem érkezett 

tőlük.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: az előzőek kiegészítéseként elmondja, hogy az elmúlt év 

júniusa volt a szervezetek részére a határidő a javaslatok megtételére. Ennek a határidőnek a 

lejárta előtt megkereste a civil szervezetek által megválasztott képviselőjüket, aki azt kérte, 

hogy őszig hosszabbítsák meg a javaslattételi határidőt – amelyet elfogadott – de ennek 

ellenére sem érkeztek olyan érdemi javaslatok, amelyet beépítésre kerülhettek volna. 

Megemlíti még azt, hogy a közelmúltban – amikor elköszönt a munkacsoport-tagoktól – 

Hargitay Katalin jelezte, hogy valamilyen módon szeretnének továbbra is részt venni az 

Önkormányzat munkájában. Elmondta, hogy felállítják a Környezetvédelmi Tanácsot, illetve 

egyéb tanácsokat hoznak létre, amelyek szívesen adnak tanácsokat, javaslatokat a bizottságok 

számára. Felhívja a figyelmet, hogy ez már beépítésre került a rendeletmódosításba.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: ügyrendi hozzászólásában felhívja a figyelmet arra, hogy 

elkezdtek egy napirendi pontról vitatkozni úgy, hogy még nincs elfogadott napirend.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy még a napirendre vétellel kapcsolatos 

kérdések vetődtek fel, amellyel kapcsolatban mindenki elmondhatja véleményét.  

 

Magyar Judit képviselő: ő sem támogatja az előterjesztés napirendre vételét. Olyan 

információja van, hogy a szervezeteknek a módosított rendelet véleményezésére nem volt 

elég idejük. Javasolja, hogy várják meg a véleményezések beérkezését, és utána tárgyaljanak 

a rendeletről.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy nem a véleményekre vártak, hanem korábban 

azt mondták, hogy az egész konstrukcióval nem értenek egyet, ezért kidolgoznak egy teljes, 

saját javaslatot. Erre volt a júniusi határidő, majd az őszi, de nem készült semmilyen javaslat, 

nem érkezett semmilyen vélemény. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: továbbra is az az álláspontja, hogy az önkormányzati rendeletre 

hivatkozva, 3 héttel korábban kell vitára bocsátani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavaztatni fog az előterjesztés napirendre vételéről.  

 

Fekete János képviselő: egyetért a javaslattal, hogy az előterjesztést ne vegyék napirendre. 

Véleménye szerint erre a rendeletre nincs szükség. Amire szükség van, az az önkormányzati  

támogatás, és azok számonkérése, illetve elszámoltatása, valamint a nonprofit törvény 

paragrafusaiban lévő módosítások átvezetése az önkormányzatra. Civil kerekasztalra, civil 

tanácsokra nincs szükség.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Képviselő úr figyelmébe ajánlja más önkormányzatoknak a 

témára vonatkozó rendeleteit, amelyek alapján nagyon hatékonyan működnek.  

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, először szavazásra bocsátja azt, hogy ne vegyék 

napirendre a civil rendeletről szóló előterjesztést.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3583   Száma: 12.02.09/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 09 15:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 
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Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 25.00 20.00 

Nem 5 41.67 33.33 

Tartózkodik 4 33.33 26.67 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Kun Csaba VKIB elnök Nem - 

Tolonics Gyula KVB elnök Nem - 

dr. Török Balázs Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület nem támogatja a 

javaslatot.  

Ismerteti, hogy egy sürgősségi indítvány került kiosztásra, amely a 400/11/A hrsz-ú 

ingatlanról szól, valamint most készítik a Dumtsa Jenő utca burkolatával kapcsolatos helyzet 

kialakulásáról szóló tájékoztatót. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: jelzi, hogy a 4. napirendi pont – a költségvetés – tárgyalásához van 

előterjesztés, amelynek tartalmát valószínűleg ismerik a képviselők, de ők négyen biztosan 

nem, így nem várható, hogy érdemben tudnak véleményt mondani róla.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felhívja a figyelmet, hogy a bevezetőjében ismertetett, a 

napirendi ponttal kapcsolatos minden olyan információt, amely annak napirendre vételét és 

későbbi időpontban történő tárgyalását indokolja. Megismétli a bevezetőben elmondottakat. 

Elmondja azt is, hogy rajta kívül senki nem ismeri az anyagot, az csak a testületi ülés előtt 

készült el.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: elnézést kér, de az anyagok rendszerezése közben vette csak észre az 

anyagot.  
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dr. Filó András képviselő: kérdezi, hogy a 45 napos határidőbe nem fér bele, ha a jövő heti 

rendkívüli ülésen veszik az előterjesztést napirendre?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megismétli, hogy nem. Megadja a szót a Közgazdasági Iroda 

Vezetőjének.  

 

Puhl Márta Közgazdasági Iroda vezetője: elmondja, hogy a költségvetés lassúbb 

elkészítésének az az oka – amit már korábban is jeleztek – hogy a Költségvetési törvény 

értelmében a Magyar Államkincstár január 31-én közölte az állami támogatás összegét. 

Tájékoztat arról is, hogy az Áht és annak végrehajtási rendeletének módosítása nagyon 

bonyolulttá tette a költségvetés tervezését, ezt még a könyvvizsgálóval is le kellett egyeztetni, 

valamint az összehasonlító adatokat is be kellett építeni, illetve át kellett alakítani az 

elkövetkezendő rendszernek megfelelő információszolgáltatásnak. Február 11-e a 

költségvetés beterjesztésének határnapja, ennek elfogadása pedig a Képviselő-testület 

döntése.  

 

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

400/11/A hrsz-ú ingatlanról szóló 1. sürgősségi indítvány  napirendre vételét.  

 

Dicső Zoltán képviselő: ügyrendi hozzászólásában érintettségét jelenti be. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak az érintettségre vonatkozó bejelentésről.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3584   Száma: 12.02.09/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 09 15:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 
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Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület kizárta a szavazásból 

Dicső Zoltán képviselő urat. 

Szavazásra bocsátja az 1. sürgősségi indítvány napirendre vételét:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3585   Száma: 12.02.09/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 09 15:33  

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: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

Dicső Zoltán Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület a sürgősségi indítvány 

napirendre vette.  

Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3586   Száma: 12.02.09/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 09 15:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 83.33 66.67 

Nem 2 16.67 13.33 

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: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Dicső Zoltán Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 
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N A P I R E N D  

 

 Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 

 

 

 Tájékoztató a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 

Többcélú Kistérségi Társulás két ülése között eltelt 

legfontosabb eseményekről és döntésekről 

 

 Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról 

 

 Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – 

pályázat elvi támogatása tárgyában – átruházott hatáskörben 

tett intézkedésről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzat 

tulajdonában álló 400/11/A hrsz-ú ingatlanról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

1.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a város forgalmi és parkolási rendjéről és a 

parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő 

behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli 

megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendeletének 

módosításáról szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

2.  Előterjesztés a parkfenntartási feladatok ellátásáról szóló 

szerződés módosításáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

3.  Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 

szóló 6/2011. (II. 17.) Önk. sz. rendelet módosításáról  

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

4.  Előterjesztés a 2012. évi költségvetés elfogadásáról dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

5.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a pénzbeli és természetbeni szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról 51/2006. (XII. 15.) Önk. 

számú rendeletének módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

6.  Előterjesztés a gyermekek HPV elleni védőoltás 

költségeinek átvállalásáról szóló 36/2009. (IX.21.) Önk. sz. 

rendelet módosításáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

7.  Előterjesztés közbeszerzési eljárások megindításáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

8.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában 

álló 7275/9 hrsz-ú ingatlan értékesítési pályázatának 

bírálatáról 

 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdésének b) pontja alapján zárt 

ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

9.  Előterjesztés Szentendre Város tulajdonában lévő 1566/5 

hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 

 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdésének b) pontja alapján zárt 

ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 



 9 

10.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában 

álló 0272/13 hrsz-ú és 8956 hrsz-ú ingatlanokról 

 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdésének b) pontja alapján zárt 

ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

11.  Előterjesztés a 0188/73 és 0188/30 hrsz-ú ingatlanok 

megközelítéséhez szükséges útcsatlakozás építéséről 

 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdésének b) pontja alapján zárt 

ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

12.  Előterjesztés Szentendre Város „Stratégiai pontjain” 

elhelyezkedő ingatlanjairól I. forduló 

 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdésének b) pontja alapján zárt 

ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

13.  Előterjesztés BICAJOS nevű létesítmény területi igényéről 

 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdésének b) pontja alapján zárt 

ülés rendelhető el! 

dr. Török Balázs 

alpolgármester 

14.  Előterjesztés a Kőzúzó utcai sporttelepen történő 

tereprendezésről 

 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdésének b) pontja alapján zárt 

ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

15.  Előterjesztés az Aquapalace Kft. alapító okiratának 

módosításáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

16.  Előterjesztés új óvoda telkének tárgyában dr. Török Balázs 

alpolgármester 

17.  Előterjesztés Társasházi Energiahatékonysági Program, 

Dunyha-terv kezdeményezéséről 

 

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

dr. Török Balázs 

alpolgármester 

18.  Előterjesztés az önkormányzati fenntartású iskolák felvételi 

szabályainak és körzethatárainak felülvizsgálatáról  

 

Az Ötv. 12.§ (4) bekezdése a) pontja alapján zárt ülés! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

19.  Előterjesztés az Önkormányzat, az egyházak, a helyi 

társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok 

kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről, és az egységes 

pályázati-támogatási rendszerről szóló 34/2009. (X. 26.) 

Önk. sz. rendelet módosításáról szóló …/2012. (…) 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

20.  Tájékoztató Szentendre belvárosának átépítése- Dumtsa 

Jenő utcában és a Bogdányi utca elejére beépített dekor 

beton lapok síkosságáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

21.  Előterjesztés intézményvezetői pályázat kiírásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

22.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször 

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

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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módosításáról 

23.  Előterjesztés a meglévő és létrejövő testvérvárosokkal 

történő kapcsolattartás tartalmára vonatkozó 

szempontrendszerről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

24.  Előterjesztés Magyar Judit Közbeszerzési Munkacsoportban 

betöltött tagságáról és Fekete János Pro Szentendre 

Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottsági tisztségéről 

történő lemondása tárgyában 

 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a) pontja alapján zárt 

ülés! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

25.  Tájékoztató a bizottságok 2012. évi munkatervéről 

 

Bizottságok elnökei 

26.  Egyebek  

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy Holló István úr jelen van az ülésteremben, ezért 

javasolja, hogy a 22. napirendi pont – az SZMSZ módosításáról szóló rendelet módosításának 

Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságba javasolt – új tag eskütételére vonatkozó részét 

vegyék napirendre, melyet szavazásra bocsát:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3587   Száma: 12.02.09/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 09 15:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 
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Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

22. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

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

módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti a bizottsági tag megválasztására vonatkozó 

határozati javaslatot. Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja az előterjesztés II. 

határozati javaslatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3588   Száma: 12.02.09/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 09 15:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 
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Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2012. (II. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. úgy dönt, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság külsős tagjaként Holló 

Istvánt választja meg 

2. felkéri a jegyzőt, hogy a megválasztott bizottsági tagot a 3. számú függeléken vezesse 

át. 

 

Felelős:  Polgármester, Jegyző 

Határidő:  azonnal  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felkéri Holló István urat, hogy tegye le az esküt, amelynek 

szövegét előolvassa.  

 

Holló István: „Én, Holló István becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal 

is megtartatom; bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Szentendre város fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom. Isten engem úgy segéljen.” 

 

 

Az eskütétel után gratulálnak az új bizottsági tagnak.  

 

 

 

 Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 

Tájékoztató a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 

Társulás két ülés között eltelt legfontosabb eseményekről és döntésekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

hogy a tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul vette.  
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Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: jelzi, hogy az előterjesztés 2. pontjában a pályázat 

bontási határideje múlt időben szerepel, amely helyesen: „… pályázat bontására 2012. február 

18-án kerül sor, …”.  

 

Fülöp Zsolt képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 12 fő.  

 

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

határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3589   Száma: 12.02.09/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 09 15:38  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Távol - 
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Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

37/2012. (II. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a  

I. 

569/2011. (XII.27) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

4/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

11/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

12/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

15/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

19/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

20/2012. (I. 19) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

27/2012. (I. 19) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

28/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

29/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

30/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

31/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

32/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

 

II. 

571/2011. (XII. 27.) Kt. sz. határozat   végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. márciusi testületi ülés 

575/2011. (XII. 27.)  Kt. sz. határozat   végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. február 29. 

2/2012. (I. 19.)  Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. február 29. 

3/2011. (I. 19.)  Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. június 30. 

6/2012. (I. 19.)  Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. február 29. 

7/2012. (I. 19.)  Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. február 29. 

9/2012. (I. 19.)  Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. március 31. 

35/2012. (I. 19)  Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. március 31. 

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel, valamint a 

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be.  

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő:  azonnal 
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Fülöp Zsolt képviselő visszatér az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 13 fő.  

 

Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – pályázat elvi támogatása 

tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3590   Száma: 12.02.09/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 09 15:39  

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 JÜB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2012. (II. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet 17. § (6) 

bekezdése értelmében a Képviselő-testület által a Polgármesterre – pályázat elvi támogatása 

tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 400/11/A hrsz-

ú ingatlanról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy azért készítette az 

előterjesztést, mert  a pályázat nyertese azt kérte, hogy ne magánszemélyként, hanem a cég 

nevében történjen az adás-vételi szerződés megkötése. Megadja a szót. 

 

Dicső Zoltán képviselő: ügyrendi hozzászólásában bejelenti érintettségét és kikapcsolja a 

szavazógépét. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az érintettségre vonatkozó bejelentést.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3591   Száma: 12.02.09/1/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 09 15:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 
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dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület kizárja a szavazásból 

Dicső Zoltán képviselőt. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3592   Száma: 12.02.09/1/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 09 15:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 75.00 60.00 

Nem 2 16.67 13.33 

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: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 
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Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2012. (II. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. megállapítja, hogy  Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő 400/11/A 

hrsz-ú, természetben a Hév megállónál lévő ingatlan értékesítési pályázat nyerteseként 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének  557/2011 (XII.8) Kt.sz. 

határozata szerint Dicső Zoltán (2000 Szentendre, Honvéd u. 8.) a pályázat nyertese;  

2. úgy dönt, hogy Dicső Zoltán kérelme alapján amennyiben megállapítható, hogy a 

Fizet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint Dicső Zoltán többségi tulajdonában lévő 

gazdasági társaság, megfelel a pályázati előírásoknak úgy hozzájárul ahhoz, hogy 

Szentendre Város Önkormányzat az ingatlan adás-vételi szerződését a Fizet 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel kösse meg; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy amennyiben a fenti feltételek teljesülnek, úgy az adás-

vételi szerződést kösse meg.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. március 31. 

 

 

  

Dicső Zoltán képviselő visszakapcsolja szavazógépét.  

 

          

1. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város 

forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott 

övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli 

megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendeletének módosításáról szóló 

…/2012. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést. Ismerteti a bizottságok 

javaslatait:  

- Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kéri, hogy a Közterület-felügyelet a  

tehergépjárművek belvárosban történő szabálytalan parkolásának ellenőrzésére  

fokozott figyelmet fordítson, 

- a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság a P+R parkoló bővítése érdekében javasol 

tárgyalásokat, valamint 
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- az áprilisi testületi ülésre készüljön előterjesztés a Vasúti-villasor és környéke (HÉV 

végállomás) parkoló övezetbe való besorolására vonatkozóan, és az ezt előkészítő 

felmérésekről és azok ütemezéséről készüljön előterjesztés a bizottság márciusi 

ülésére.  

Tájékoztatásul elmondja, hogy jövő héten Budapest Főpolgármesterével tárgyal az 

agglomeráció polgármestereivel arról, hogy hogyan tudnának a BKV finanszírozásába 

segíteni.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: javasolja, hogy a HÉV végállomás parkoló övezetbe sorolása április 

1-vel történjen meg, mert ehhez hosszabb egyeztetésre és állapotfelmérésre van szükség 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: értelmezése szerint a bizottság nem határozati javaslat 

módosítást, hanem csak egy kérést javasolt.  

 

Kun Csaba képviselő, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke: a P+R parkolóval 

kapcsolatban már folynak a tárgyalások, azt nem szükséges befogadni, és a második pontban 

megfogalmazott vizsgálat is már folyamatban van, csak a határidővel kapcsolatban vannak 

még viták. Az áprilisi határidő nem azt jelenti, hogy az a parkoló övezetbe való bevonást 

jelenti, hanem azt, hogy akkor kezd el a bizottság tárgyalni a kérdéssel kapcsolatban.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: külön határozatként javasolja a „nem parkoló övezetbe való 

besorolására” szövegrészt módosítani a „parkoló övezetbe való besorolás vizsgálatára” 

szövegre módosítani, amit szavazásra fog bocsátani. Kéri Címzetes Főjegyző Asszony, hogy 

fogalmazza meg a határozati javaslatot.  

 

Zakar Ágnes képviselő: a Vasvári- és a Füzespark lakótelep képviselőjeként kéri a Gazdasági 

és Városüzemeltetési Bizottságot, hogy vizsgálja meg a járdán parkolás problémáját, mert ez 

súlyos gondokat okoz. Szintén kéri megvizsgálni, hogy a járdán parkolási tilalom feloldható-e 

a Deák Ferenc utcai, illetve a Füzesparki járdán, mert az ott élő lakosok számára ez már 

megszokott rend. Elmondja azt is, hogy a közelmúltban többeket megbüntettek. Szerinte ez a 

kategória nem azonos azzal, ha valaki a város más területén a járdán parkol.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megerősíti az elmondottakat, mert fogadóóráján a közös 

képviselő is beszámolt a lakótelepen történő kaotikus parkolásról, és kérte, hogy a Közterület-

felügyelők a leghamarabb tegyék meg a szükséges lépéseket ennek rendezése érdekében. 

Kérte Címzetes Főjegyző Asszony intézkedését, de ez olyan hamar megtörtént, hogy már 

másnap büntetéseket róttak ki a Közterület-felügyelők. Ezután azért keresték meg, hogy miért 

küldött ki embereket, akik máris büntettek.  

 

Zakar Ágnes képviselő: ő nem ezekről a büntetésekről beszélt, hanem arról, hogy a nyár 

folyamán a Rendőrség büntette a parkoló lakókat. Ismét kéri a bizottságot, hogy a problémát 

vizsgálja ki, hogy a lakóknak ne kelljen a házuk előtti parkolásért 30 ezer forintokat fizetni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Címzetes Főjegyző Asszonyt, hogy ezt a javaslatot is 

fogalmazza meg.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: reagálva az elhangzottakra elmondja, hogy a 

büntetések kirovására azért kerülhetett sor, mert a Rendőrség a Közterület-felügyelettel együtt 

járőrözött, és valószínűleg túl gyorsan reagálták le az állampolgári kérést, ami ehhez vezetett.  

Diktálja az I. határozati javaslatot:  



 20 

„A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Fővárosi 

Önkormányzattal a P+R parkolók bővítése tárgyában állami területek rovására – vagy állami 

területen történő bővítésre.” 

 

 

Fekete János képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 12 fő.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javaslata, hogy „P+R parkolók bővítésének a lehetőségére, 

állami és fővárosi  források felhasználásával”.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a II. határozati javaslat szövege: „A Képviselő-testület 

úgy dönt, hogy az áprilisi testületi ülésre készüljön előterjesztés a Vasúti-villasor és környéke 

parkoló övezetbe való besorolásának vizsgálatáról.” A III. határozati javaslat szövege: „A 

Képviselő-testület felkéri a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot, hogy vizsgálja meg a 

Füzesparkban és a Vasvári lakótelepen a parkolók kijelölésének lehetőségét, melyek táblával, 

illetve felfestéssel biztosíthatóak.” 

 

Magyar Judit képviselő: elmondja, hogy korábbi ciklusokban precedens volt arra, hogy a 

parkolásért az Önkormányzat pénzt kapott – havi 1 millió forintot – a magáncégtől. Miután a 

parkolás nyereséges, javasolja megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy ebből az 

Önkormányzat hogyan tudna profitálni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy ez a feladat a reorganizációs 

menedzser feladata lesz, hogy az egyes divíziókat hogyan érdemes önálló cégekbe 

kiszervezni. 

 

Kun Csaba képviselő: elmondja azt, hogy a járdán parkolásért történő büntetés nemcsak a 

lakótelepekre jellemző, ugyanez történik visszatérően a mellékutcákban is. Ellenpéldaként 

említi a Rózsakert lakótelepet, ahol sorompó védi a lakótelepre történő behajtást, így ott 

mindenki úgy parkol, ahogy akar. Természetesen a bizottság meg fogja vizsgálni az 

elhangzott kérést.  

 

dr. Filó András képviselő: elmondja, hogy a felsoroláshoz hozzátartozik a Dobozi utcai 

közértnél történő parkolás is, ahol szintén 30 ezer forint egy szabálytalan parkolás. 

Nevetségesnek tartja, hogy egy közértnél nem lehet megállni.  

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés zajlik.  

 

Kiss Károly képviselő: javasolja lezárni a vitát, annál is inkább, mert a KRESZ tökéletesen 

szabályozza, hogy hogyan lehet a járdán parkolni, amely szerint a rendőrök is büntetnek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: támogatja a javaslatot. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, 

szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását: 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3593   Száma: 12.02.09/1/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 09 15:56  

Típusa: Nyílt 
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Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Fekete János Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város forgalmi és parkolási 

rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás 

rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról  

szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. sz. 

rendeletének módosításáról szóló  

 

6/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

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

alapján, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a 

végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet, valamint az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

alapján, a közúti közlekedésről szóló 1/1975. (II. 05.) KPM-BM együttes rendelet 

szabályainak betartásával, figyelembe véve Szentendre Város történelmi hagyományait, 
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földrajzi adottságait, építészeti jellegzetességeit, a város forgalmi és parkolási rendjéről 

és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, 

valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. sz. 

rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:  

 

 

1. § 

 

A R. 1. sz. mellékletének „II. parkolási zóna fizető várakozó helyei” felsorolás i) és j) 

pontjainak szövege helyébe az alábbi szövegek lépnek:  

„i) Rákóczi utca Pátriárka utcától Céh utcáig tartó szakasza  

j) Pásztor köz” 

 

2. § 

 

(1) E rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba.  

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2012. február 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

  polgármester címzetes főjegyző 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a felolvasott határozati javaslatok 

elfogadását, egyben:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3594   Száma: 12.02.09/1/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 09 15:56  

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 
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Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Fekete János Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2012. (II. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat  Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy folytasson 

tárgyalásokat a Fővárosi Önkormányzattal a P+R parkolók bővítésének a lehetőségéről, 

állami és fővárosi  források felhasználásával.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2012. (II. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat  Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az áprilisi testületi 

ülésre készüljön előterjesztés a Vasúti-villasor és környéke parkoló övezetbe való 

besorolásának vizsgálatáról. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2012. áprilisi testületi ülés 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2012. (II. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat  Képviselő-testülete felkéri a Gazdasági és 

Városüzemeltetési Bizottságot, hogy vizsgálja meg a Füzesparkban és a Vasvári lakótelepen a 

parkolók kijelölésének lehetőségét, melyek táblával, illetve felfestéssel biztosíthatóak. 

 

Felelős:  GVB Elnöke 

Határidő:  2012. áprilisi bizottsági ülés 

 

 

2.  Előterjesztés a parkfenntartási feladatok ellátásáról szóló szerződés 

módosításáról I. forduló 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az lenne a legfontosabb, hogy minél hatékonyabb legyen a 

városban a parkfenntartást, de mind a BDO, mind pedig a bank szigorú költségvetést kér. 

Bizottsági javaslat alapján I. fordulóban tárgyalták az előterjesztést, ezért a határozati 

javaslatról a II. fordulóban hoznak döntést.  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

43/2012. (II. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a parkfenntartási feladatok 

ellátásáról szóló szerződés módosításáról szóló előerjesztést megtárgyalta.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. márciusi ülés 

  

 

 

Fekete János képviselő visszatér az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 13 fő.  

 

           

3. Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 17.) 

Önk. sz. rendelet módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

tervezetet. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 3595   Száma: 12.02.09/3/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 09 15:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2012. (II. 14.) Önk. sz. rendelete 

 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.17.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi törvény 16.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, 

többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében, a Magyar 

Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben 
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meghatározottaknak megfelelően Szentendre Város Önkormányzata 2011. évi 

költségvetéséről szóló 6/2011. (II.17.) Önk. sz. rendeletének (továbbiakban: R.) módosítására 

az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 
 

(1) Szentendre város 2011. évi költségvetésének 

bevételi főösszege            11 658 288  EFt-ról           11 743 836   EFt  főösszegre  

kiadási főösszege             11 658 288  EFt-ról           11 743 836 EFt főösszegre 

változik 

 

(2) A R.1. számú melléklet – A működési és felhalmozási célú bevételi  és   kiadási 

előirányzatok bemutatása mérlegszerűen – helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 

 

2. § 

 

(1) A R. 2. számú melléklet – Költségvetési előirányzatok önállóan és részben önállóan 

gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként és létszámadatok - 

helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 

(2)   A R. 5. számú melléklet – A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként – 

helyébe jelen rendelet  3.  számú melléklete lép. 

 (3)    A R. 5/A számú melléklet – Ellátottak pénzbeli juttatása - helyébe a rendelet 3/A 

számú melléklete lép  

  (4)    A R. 5/B számú melléklet – Támogatás, pénzeszköz átadás - helyébe a rendelet 3/B 

számú melléklete lép  

       (5)     A R. 5/C számú melléklet – Kisebbségi önkormányzatok költségvetése – 

helyébe a rendelet 3/C számú melléklete lép. 

       (6)     A R. 5/D számú melléklet – Költségvetési tartalék – helyébe a rendelet 3/C 

számú melléklete lép. 

3.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2012. február 9. 

 

 

dr. Dietz Ferenc                   dr. Molnár Ildikó 

                            polgármester                                                              címzetes főjegyző 
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4. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló …/2012. (…) Önk. sz. rendeletének 

megalkotásához 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: tájékoztatásul elmondja, hogy a benyújtott 

költségvetési rendelet-tervezet számait alapul megküldték a cégeknek azokat az 

adatinformációkat, amely alapján át kell dolgozniuk az üzleti tervüket. Következő hét 

hétfőjére kérte az átdolgozott üzleti terveket, ezért kéri, hogy a bizottsági ülések kitűzésénél 

ezt vegyék figyelembe.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felhívja a figyelmet, hogy az előterjesztést minden 

bizottságnak kötelező tárgyalnia. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, a napirendi pont vitáját 

lezárja.  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

44/2012. (II. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés 

elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta.  

 

 

5. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli 

és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 51/2006. (XII.15.) 

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

megalkotásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

Pintér Ádám képviselő, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: a Bizottság a 

Családvédelmi Munkacsoporttal egyeztetve a következőket javasolja:  

- 2.§ Fűtési támogatás jogosultsági feltételei ne változzanak; 

- 6.§ Ápolási díj megszüntetését támogatják azzal, hogy a meglévő segélyeket a hivatal - azok 

lejáratáig – folyósítsa tovább; 

- 6. § Térítési díj támogatás ne szűnjön meg, jogosultsági feltételei ne változzanak. 

- az ápolási díj kivezetéssel kerüljön megszüntetésre, mert igazságtalannak tartják, hogy ha 

valaki megkapta egy határozott időre, majd hirtelen megszüntetik.  

A Bizottság továbbá kéri, hogy az áprilisi testületi ülésre a hivatal vizsgálja meg a rendszeres 

átmeneti segély és a rendszeres nevelési támogatás esetében a Szociális kártya bevezetésének 

lehetőségét Szentendrén. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Címzetes Főjegyző Asszonynak. 
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dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felhívja a figyelmet, hogy a rendelet-módosítás már a 

Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatainak bedolgozásával került kiosztásra. Az 

ápolási díjjal kapcsolatos változásokat és a kivezetéses rendszerben való megoldási javaslatot 

támogatja. Ezzel kapcsolatban azonban elmondja azt is, hogy a elmúlt időszakban nehéz 

gazdasági helyzete visszaélést eredményezhetett, hiszen egyes embereknek a 

munkanélküliség előli menekülést jelentette.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a Közgazdasági Iroda Vezetőjének, hogy 

adjon választ arra, hogy a bizottság által javasolt módosítások a költségvetési rendelet-

tervezettel összhangban vannak-e. 

 

Puhl Márta Közgazdasági Iroda vezetője: tájékoztatásul elmondja, hogy a költségvetési 

javaslat már a módosított számokat tartalmazza azzal az eltéréssel, hogy a BDO instrukciója 

szerint 2 %-kal kevesebb előirányzatot lehetne tervezni 2012-re az előző évhez képest, így a 

különbséget az ápolási díjhoz csatolták.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót.  

 

Magyar Judit képviselő: elmondja, hogy nem fogadja el a rendelet módosítását, mert ezzel 

azokat sújtják, akik sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint akik még dolgozni tudnak. 

Véleménye szerint ne a rászorulókon kezdjék a spórolást, hanem inkább – az általuk tett 

javaslat alapján – a képviselők tiszteletdíjának csökkentésével.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért az elhangzottakkal, de nehéz ez ügyben helyes 

döntést hozni. Ezt támasztotta alá a reorganizációs menedzser is, aki azt mondta, hogy csak a 

különböző rossz döntések között választhatnak, hiszen bármilyen területen történő 

pénzelvonás – sport, kultúra – a következő generációt is érinti. Beszámol arról, hogy a 

bankkal történt tárgyalások során azt a javaslatot tette, hogy reorganizációs menedzser helyett 

egy, a képviselőkből álló „saját csapat” döntsön folyamatosan az előirányzott tervek 

végrehajtásáról. A bank ezt nem fogadta el, mondván, a Képviselő-testület nem fogja a 

csökkentésekre tett szigorításokat végrehajtani. A bank szigorúan ragaszkodik ahhoz, hogy 

csak a kötelező feladatok ellátására tervezzék a költségeket. Elmondja azt is, hogy a 

reorganizációs menedzser belépésével még súlyosabb és keményebb döntéseket kell hoznia a 

testületnek annak érdekében, hogy utána egy olyan stabil alapot építsenek, amelyre a 

későbbiekben építkezni tudnak.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: véleménye szerint az előterjesztést a költségvetés elfogadásával egy 

időben kellene tárgyalni a testületnek. Elmondja, hogy a város költségvetése 2010-től nem 

változott, ezért lehet hogy már akkor felül kellett volna vizsgálni legalább egy részét. 

Elmondja, hogy nem tud felelősen dönteni a kérdésben, mert a költségvetést tartalmát még 

nem ismeri.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a testület által elfogadott BDO-s anyag 

alapján készült a költségvetés-tervezet. Ha azt elfogadták, hogy szükséges, akkor ezt a 

módosítást is el kell fogadniuk.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: kérdésére nem vár választ: mi a jobb verzió, bezárnak óvodákat, 

iskolákat, intézményeket, vagy pedig minden költségvetési sorról levesznek bármennyi 

összeget? 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: kiegészítésül elmondja még, hogy a csökkentésekre 

vonatkozó javaslatokat alapos körültekintéssel tették. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, 

szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3596   Száma: 12.02.09/5/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 09 16:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 69.24 60.01 

Nem 2 15.38 13.33 

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 JÜB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és  

természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló  

51/2006. (XII.15.) Önk. sz. rendeletének módosításáról szóló  

 

8/2012. (II.14.) Önk. sz. rendelet  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) 

és (3) bekezdésében, 43/B. § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1)-(3) bekezdéseiben, 46. § (1) 

bekezdésében, 47. § (1) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, valamint a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. 

törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében, 21. § 

(1) és (3) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében és 137. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi 

ellátásokról szóló 51/2006. (XII.15.) Önk. sz. rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak 

szerint módosítja:  

 

1. § 

 

A R. 1. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:  

„1. § (3) E rendelet az alábbi pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi 

ellátásokat (a továbbiakban együtt: szociális és gyermekvédelmi ellátások) szabályozza: 

a) rendszeres szociális segély; 

b) fűtési támogatás; 

c) átmeneti segély; 

d) temetési segély; 

e) közgyógyellátás; 

f) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás; 

g) gyermekintézmény térítési díjának átvállalása.” 

 

2. § 

(1) A R. 20. § (1) bekezdés a) pontjának szövege helyébe az alábbi szöveg lép: (Szentendre 

Város Polgármestere) 

„20. § (1) a) eseti átmeneti segélyben részesíti azt, aki a létfenntartását veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzetbe került, és akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetében annak 

150%–át; vagy” 

 

(2) A R. 25. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

„25. § (1) Szentendre Város Polgármestere a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család a létfenntartást veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzetbe került, és a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.” 
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3. § 

 

A R. 23. § (2)-(3) bekezdései helyébe az alábbi szöveg lép:  

„23. § (2) Temetési segély annak állapítható meg, akinek családjában az egy főre eső havi 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetében annak 

150%–át nem haladja meg. 

(3) A temetési segély összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%-a. 

 

4. § 

 

A R. 24. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:  

„24. § (1) Közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre eső havi 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %–át, egyedül élő 

esetében 200 %–át nem haladja meg, és az Szt. 50. § (2) bekezdése szerinti havi rendszeres 

gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %–át 

eléri vagy azt meghaladja. 

 

5. § 

Hatályát veszti a R. 18. §-a, 19. §-a és 26. §-a.  

6. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

(3) A R. 18-19. §-ai alapján az e rendelet hatályba lépését megelőzően megállapított ápolási 

díjak a megállapított jogosultság lejártáig folyósítandók. 

 

 

Szentendre, 2012. február 14. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

  polgármester címzetes főjegyző 
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6. Előterjesztés a gyermekek HPV elleni védőoltás költségeinek átvállalásáról szóló 

36/2009. (IX. 21.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a költségek átvállalására akkor van lehetőség, 

ha pénzügyi fedezet mutatkozik rá. Megadja a szót.  

 

Pintér Ádám képviselő, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság: elmondja, hogy a védőoltást 

csoportos megrendelése esetén jóval olcsóbban lehet beszerezni. A bizottság ezért javasolta, 

hogy a regisztráció mindenképpen maradjon meg a pénzügyi helyzettől függetlenül. 

Javasolják továbbá, hogy a márciusi ülésre a Hivatal vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy 

szociális rászorultság alapján miként tudja az Önkormányzat ingyen biztosítani a védőoltást.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Címzetes Főjegyző Asszonynak. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: beszámol arról, hogy már felvették a kapcsolatot az 

oltóanyagot forgalmazó céggel, aki nem zárkózott el attól, hogy – amennyiben az 

Önkormányzat begyűjti a pénzt – akkor kedvezményes áron biztosítja az oltóanyagot. A 

Közgazdasági Iroda Vezetőjével történt egyeztetés alapján azoknak a szülőknek, akik 

vállalják a költséget, lehetősége van csekken történő befizetésre, így a Hivatal az összesítés 

után megigényelheti azt. A szociális alapon történő megoldással kapcsolatban felhívja a 

figyelmet, hogy az előző napirendi pont tárgyalásakor eléggé bekorlátozták a támogatásokat, 

így nem lát lehetőséget arra, hogy a védőoltást támogassák.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Bizottsági Elnök Úrtól kérdezi, hogy megfelelő volt-e a 

tájékoztatás? 

 

 

Pintér Ádám bizottsági elnök mikrofonon kívül elfogadja a választ.  

 

 

Zakar Ágnes képviselő, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: ismerteti, hogy a bizottság 

Címzetes Főjegyző Asszony által elmondott lehetőséget támogatja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: sajnálatosnak tartja a védőoltás biztosításának felfüggesztését.  

 

Kiss Károly képviselő: elmondja, hogy a védőoltás a felnövő jövő generációjának nagyon 

fontos. Tudomása szerint az elmúlt évben mindhárom védőoltást megkapta az érintett 

korosztály, és a keretből még van némi maradvány. Bizottsági Elnök Úr javaslatához 

csatlakozva javasolja megvizsgálni egyedülálló-, vagy munkanélküli szülők esetében a 

támogatás lehetőségét, akik még a kedvezményes költséget sem tudják megfizetni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: reagálva az elhangzottakra elmondja, hogy a költségvetésben 

szereplő összeg a már beadott oltás költségeihez szükséges. Új oltási lehetőség biztosítása már 

nincs benne. Felhívja a figyelmet, hogy a reorganizációs akcióterv elfogadása előtt lehet az 

ilyen jellegű kérdéseket végig gondolni, melyre vélhetően a márciusi testületi ülésen kerül 

sor.  
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Magyar Judit képviselő: javasolja, hogy a Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság által javasolt 

módosításokat vegyék bele a rendeletbe. Egyetért azzal az elhangzott javaslattal is, hogy a 

rászorulók továbbra is megkaphassák az oltást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja, hogy hozzanak határozatot arról, hogy a 

reorganizációs akcióterv elkészítése során a szociális ellátások keretében vizsgálják meg a 

HPV oltás szociális szempontból történő jogosultságát. Megadja a szót Címzetes Főjegyző 

Asszonynak.  

 

Fülöp Zsolt képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 12 fő.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: „… felkéri a Polgármestert, hogy a reorganizációs 

akcióterv készítésénél  vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a HPV elleni védőoltás 

kedvezményes áron, illetve ingyenesen biztosítható-e a szociálisan rászorulók részére 

támogatásként. Határidő: 2012. márciusi ülés” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3597   Száma: 12.02.09/6/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 09 16:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 75.00 60.00 

Nem 2 16.67 13.33 

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. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 
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dr. Filó András Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelete 

 

 a gyermekek HPV elleni védőoltás költségeinek átvállalásáról 

szóló 36/2009. (IX.21.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nőbarát város 

célkitűzéseivel összhangban, a kiskorú gyermekek védőoltás költségeinek átvállalásáról szóló 

36/2009. (IX.21.) Önk. sz. rendeletet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§ 

 

(1) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyére az alábbi szöveg lép: 

„A támogatás pénzügyi fedezetét a költségvetési rendeletben – amennyiben Szentendre Város 

Önkormányzatának Képviselő testülete az adott költségvetési évben erre a célra összeget 

különít el – külön előirányzatként kell szerepeltetni.” 

 

2.§ 

 

(1) A rendelet 2012. február 15. napján lép hatályba.  

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

Szentendre, 2012. február 9. 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

  polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a felolvasott határozati javaslat 

elfogadását: 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3598   Száma: 12.02.09/6/0/A/KT 
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Ideje: 2012 február 09 16:20  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

45/2012. (II. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 

reorganizációs akcióterv készítésénél vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a HPV elleni 

védőoltás kedvezményes áron, illetve ingyenesen biztosítható-e a szociálisan rászorulók 

részére támogatásként.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2012. márciusi ülés 
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Magyar Judit és Zakar Ágnes képviselők távoznak az ülésteremből, jelenlévő képviselők 

száma 10 fő.  

 

7. Előterjesztés közbeszerzési eljárások megindításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

bocsátja a határozati javaslatokat. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3599   Száma: 12.02.09/7/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 09 16:20  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   33.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozza:  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

46/2012. (II. 9.) Kt. sz. határozata: 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő- testülete  

 

1. a vagyon- és felelősségbiztosító, valamint a földgáz szállító kiválasztását célzó 

közbeszerzési eljárások megindításáról dönt; 

2. felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárások 

lebonyolítására, a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala a Közbeszerzési 

Szabályzatban foglaltak szerint történik. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

47/2012. (II. 9.) Kt. sz. határozata: 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő- testülete  

 

1. Élelmezési nyersanyag szállító kiválasztását célzó közbeszerzési eljárások 

megindításáról dönt; 

2. felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárások 

lebonyolítására, a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala a Közbeszerzési 

Szabályzatban foglaltak szerint történik. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

Fülöp Zsolt visszatér az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 11 fő.  

 

8. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 7275/9 hrsz-ú 

ingatlan értékesítési pályázatának bírálatáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, hogy a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság által 

javasolt március 30-i határidő támogatható-e? 

 

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

figyelmet, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2012. május 31-i határidőt 

javasolt, amely nem szerepel a kivonatban. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi a Hivatal munkatársát, nyilatkozzon a határidőről. 

 

Gabay Anett vagyonértékesítési ügyintéző: a május 31-i időpontot tartja reálisnak. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a május 31-i határidőt, mely módosítással 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:  
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Szavazás eredménye 

 

#: 3600   Száma: 12.02.09/8/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 09 16:22  

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 JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

48/2012. (II. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. megállapítja, hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 7275/9 hrsz-ú 

ingatlanra kiírt pályázatra egy ajánlat érkezett, melyben a minimális négyzetméterárat 

(11.900 Ft/m2) megajánlották; 
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2. megállapítja, hogy az ajánlattevőknek Löw Zsoltnak (1048 Budapest, Homoktövis 

utca 106.) és a 2M Build Kft.-nek (2000 Szentendre, Lepke utca 9.) nincs semmilyen 

köztartozása Szentendre Város Önkormányzat felé; 

3. úgy dönt, hogy a mellékelt kiegészítésében szereplő feltételekkel érvényesnek 

nyilvánítja az ajánlatot, melyek ha 2012. december 31-ig nem valósulnak meg, úgy az 

500.000 Ft pályázati biztosítékként befizetett összeget kamatmentesen visszatéríti az 

ajánlattevőknek; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy az ajánlattevőkkel közösen indítsák el a telekalakítási 

eljárást, melynek költségeit az ajánlattevők vállalják; 

5. felkéri a Jegyzőt, hogy vizsgáltassa meg a 7275/9 hrsz-ú ingatlan kitisztításának 

(bozótirtás) engedélyezési lehetőségeit; 

6. felkéri a Polgármestert, hogy amennyiben a kiegészítésben foglaltak megvalósulnak, 

úgy Löw Zsolt és 2M Build Kft. ajánlattevőkkel az adás-vételi szerződést kösse meg. 

 

Felelős:  Polgármester, Jegyző 

Határidő:  2012. május 31. 

 

 

9. Előterjesztés Szentendre Város tulajdonában lévő 1566/5 hrsz-ú ingatlan 

értékesítéséről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

Dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3601   Száma: 12.02.09/9/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 09 16:23  

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 JÜB elnök Igen - 
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Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

49/2012. (II. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. a 1566/5 hrsz.-ú, természetben Deli A. utcában található 746 m2. területű ingatlant, 

értékesítésre kijelöli; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az értékesítésre kijelölt ingatlanra az értékbecslést 

készítesse el, licittárgyalással egybekötött pályázaton az ingatlant hirdesse meg, és a 

licittárgyalás nyertesével az adás-vételi szerződést kösse meg.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

10. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló  0272/13 hrsz-ú 

és 8956 hrsz-ú ingatlanok 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3602   Száma: 12.02.09/10/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 09 16:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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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 JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

50/2012. (II. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. megállapítja, hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában áll a 0272/15 hrsz-

ú, természetben a Puskin utcában található, 824 m2 nagyságú, „kopárság” 

megnevezésű ingatlan, valamint a 8956 hrsz-ú, természetben a Puskin utcában 

található, 539 m2 nagyságú, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan, továbbá 

mindkét ingatlan forgalomképes;  

2. úgy dönt, hogy a 0272/15 hrsz-ú ingatlan 179 m2 nagyságú területét a 11134 hrsz-ú 

ingatlan tulajdonosának értékesíti az értékbecslésben meghatározott áron; 

3. úgy dönt, hogy a 8956 hrsz-ú ingatlanhoz, annak beépíthetősége érdekében a 0272/15 

hrsz-ú ingatlanból 168 m2-t telekalakítási eljárással hozzácsatol; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy a földhivatali eljárást indítsa el, majd az így kialakult 

ingatlant értékbecslésben meghatározott értéken pályázat útján értékesítse; 

5. felkéri a Polgármestert, hogy a 11134 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával az adás-vételi 

szerződést kösse meg. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. június 30. 
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Magyar Judit és Zakar Ágnes képviselők visszatérnek az ülésterembe, jelenlévő képviselők 

száma 13 fő.  

 

11. Előterjesztés a 0188/73 és 0188/30 hrsz-ú ingatlanok megközelítéséhez szükséges 

útcsatlakozás építéséről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 

javasolja, hogy célszerű lenne parkolót kialakítani a létesítendő új út mellett, ezért felkéri a 

Polgármestert, hogy vizsgálja meg ennek lehetőségét. Kérdezi, kire gondoltak, hogy kialakítsa 

a parkolót? 

 

Kun Csaba képviselő, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke: szerinte az útépítők 

– tehát a telektulajdonosok – érdeke az útnak a megvalósulása. Szerinte az lenne a célszerű, 

hogy ne az eredeti terv szerinti szélességben épüljön meg az út – kétsávos, járdával – hanem 

egysávos, járda nélkül és parkolóval. A költség nem változik ez esetben, mert a 

kiszabályozási szélessége ugyanaz marad, csak funkciójában változik. Elmondja, hogy ez az 

Önkormányzat érdeke, mert a mellette lévő sportpályának kevés parkoló felülete van.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: beszámol arról, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság döntése után írásban megkereste a kérelmezőket a parkoló kialakítására 

vonatkozóan, amelyhez vázrajzot is mellékelt. Telefonon történt érdeklődésére dr. Filó 

András képviselő úr jelezte, hogy ezzel kapcsolatos véleményét a testületi ülésen, szóban 

fogja ismertetni.  

 

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

 

dr. Filó András képviselő: bejelenti érintettségét és jelzi, hogy a szavazásban nem vesz részt, 

de a vitában igen. A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság által tett javaslatra reagálva 

elmondja, hogy a már megtervezett utat nem lehet csak egyszerűen semmisnek venni és egy 

másikat megépíteni. A szigorú szabályok szerint megtervezett út – amelynek jelentős költsége 

van – engedélyezési eljárása majdnem egy évet vett igénybe. Véleménye szerint, ha az útnak 

az elkészítése az Önkormányzat érdeke, akkor csináltassa meg azt az Önkormányzat. Neki az 

út törvényi szolgalom alapján jár, ő csak a telkét szeretné megközelíteni. Elmondja, hogy sem 

ő, sem pedig Rigó úr nem vállalják a parkoló megépítését.  

 

dr. Filó András képviselő kikapcsolja szavazógépét.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja Képviselő úr érintettségére tett 

bejelentését. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3603   Száma: 12.02.09/11/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 09 16:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület Képviselő utat kizárja 

a szavazásból.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felhívja a figyelmet, hogy ha a testület a Gazdasági és 

Városüzemeltetési Bizottság javaslata mellett foglal állást, akkor szükség van a 412/2005. 

(XI. 15.) Kt. sz. határozat módosítására, mert ebben határozta meg a testület pontosan és 

részletesen azokat a műszaki paramétereket, amelyek alapján az érintettek megterveztették és 

engedélyeztették ezt az utat.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: miután a 2005. évi határozatot nem ismeri, kérdezi 

Képviselő úrtól, hogy milyen burkolatú lesz az út, illetve hogy a tervben a csapadékvíz 

elvezetése is szerepel-e? Felveti továbbá, hogy az Önkormányzat két perben áll Rigó István 

úrral, akitől a testületi ülés előtti beszélgetése során megkérdezte, hogy hajlandó lenne-e 

elállni a perektől.  Rigó úr elmondta, hogy az egyik perben ő alperesként szerepel, és a másik 

per is már a végéhez közeledik, de akár hajlandó elállni a per további folytatásától. Ennek 

értelmében a határozati javaslatot javasolja kiegészíteni azzal, hogy „a kérelmezők az 

Önkormányzattal szemben folytatott pereiktől – felperesi pozíciójukban – más követelés nélkül 

elállnak”.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Címzetes Főjegyző Asszonyt kéri, fogalmazza meg a 

javaslatot.  
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dr. Dukai Miklós képviselő: ügyrendi hozzászólásában a határozat meghozatala előtt rövid 

szünetet kér.  

 

dr. Filó András képviselő: visszakapcsolja szavazógépét.  
 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3604   Száma: 12.02.09/11/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 09 16:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 73.34 

Nem 2 15.38 13.33 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület támogatja az ügyrendi 

javaslatot.  

 

dr. Filó András képviselő: Rigó úr pereivel kapcsolatban elmondja, hogy az egyikben 

valóban alperes, mert az Önkormányzat vitatja a kártalanítás összegét, amelyet egyébként két 
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szakértő is ugyanabban az összegben állapított meg. A másik perben pedig nem az 

Önkormányzatot, hanem a Kormányhivatalt perelte be, mert a kisajátítási eljárást nem 

indította meg, az Önkormányzatot a Bíróság hívta perbe, mert a kisajátítási eljárás utáni 

kártalanítást az Önkormányzatnak kell majd megfizetnie. Az, hogy ettől a pertől álljon el, ez 

sokféle büntető törvénykönyvi tényállást kimerít. Az út esetében törvényi szolgalomról van 

szó, amelyet az Önkormányzatnak meg kell adnia, ezt a Ptk. előírja. Nem tud Rigó úr nevében 

nyilatkozni, de nem látja értelmét, hogy elálljon a pertől.  

 

Dicső Zoltán képviselő: szerinte, ha megépül a kétsávos út, amelynek az egyik oldalán nem 

tiltják meg a parkolást, akkor megoldódik a helyzet.  

 

Kun Csaba képviselő: kérdezi a kérelmezőtől, hogy ha az áttervezés többletköltségét az 

Önkormányzat magára vállalja, vállalják-e azt, hogy annak megfelelően kivitelezik az utat – 

keskenyebb út, járda nélkül és parkolóval. Szerinte, ha az Önkormányzat kéri az út 

módosítását, akkor gyorsabb lesz az eljárási folyamat, és miután ez a kialakítás az 

Önkormányzat érdeke, érdemes lenne a többletköltséget vállalni.  

 

Fekete János képviselő: az út a sportpálya területén halad át, amely területet a Sportcélú Kft. 

adta át a SZEFI-nek. Kérdése, hogy ez mennyiben sérti a SZEFI jogviszonyát? 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a jelenlegi 

útkialakítás nem érinti, de a területet tudomása szerint a baseball egyesület bérli.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: dr. Filó András képviselő úrtól kérdezi, hogy válaszol-e az 

előbbiekben feltett kérdésére. Amennyiben nem, úgy a Városüzemeltetési referenstől kér 

választ. További kérdése még, hogy ez az ingatlan is terhelt-e jelzálogjoggal a Volksbank 

részéről?  

 

dr. Filó András képviselő: természetesen a tervdokumentáció által meghatározott utat 

megépítik, amely a 2005-ben elfogadott határozat alapján került megtervezésre. 

Tájékoztatásul elmondja, hogy első lépésben csak a Szentlászlói útról történő lecsatlakozást 

építik meg, mert a közműveket is innen tudják bevezetni.  

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester mikrofonon kívül jelzi, hogy kérdésére  nem kapott választ.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a Városüzemeltetési referensnek, hogy adjon 

választ a feltett kérdésre.  

 

Virágh János városüzemeltetési referens: az út burkolata a tervek alapján megfelelő, 

aszfaltos, egyoldali járdával, stabilizált szegéllyel, a csapadékvíz szegély mellett a Bükkös-

patakba történő elvezetéssel, tehát az Önkormányzat részére megfelelő.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: kiegészítő kérdése, hogy mennyire biztosított, hogy a 

tervek szerint, belátható időn belül megépül az út?  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Filó úr segítségét kéri, hogy az út kialakításához 

engedélyes tervekkel rendelkeznek-e. A dokumentációnak van egy megvalósulási határideje, 

és amennyiben ez esetleg lejár, akkor újra kell indítani az eljárást.  
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dr. Filó András képviselő: engedélyezési terv van, kiviteli terv pedig nem kell, a 

lecsatlakozást e nélkül is el tudják készíteni. Elmondja, hogy nem kell mindenre terv, csak 

bizonyos részekre.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: kérdése volt még, hogy jelzáloggal terhelt-e az ingatlan, és 

ha igen, az jelent-e problémát? Kérdezi továbbá, hogy a hozzájáruláson kívül nem kellene-e 

egy kétoldalú – jogokat és kötelezettségeket vállaló – szerződést kötni a kérelmezőkkel az út 

kialakítására vonatkozóan?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Címzetes Főjegyző Asszonynak, hogy adjon 

választ a kérdésekre, illetve fogalmazza meg a módosító javaslatokat.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: elméletileg nem terhelt az ingatlan jelzáloggal, de 

pontosan megnézik, pár perc türelmet kér ehhez. Nem látja akadályát, hogy a felek egy olyan 

megállapodást kössenek, amely rendelkezik a feltételekről, amennyiben a másik fél részéről 

erre nyitottság mutatkozik.  

Alpolgármester úr módosító javaslata a határozati javaslat következő francia bekezdéseként: 

„a kérelmezők elállnak minden olyan pertől, amelyet Szentendre Város Önkormányzata ellen 

folytatnak.”  

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: módosítva diktálja az elhangzott javaslatot: „a 

kérelmezők elállnak minden olyan pertől, melyben felperesi pozícióban Szentendre Város 

Önkormányzata irányában tett kereseti kérelmet terjesztettek elő.” 

 

Mikrofonon kívül beszélgetés folyik.  

 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: folytatásként még bővíti az előbb elhangzott bekezdést:  

„a kérelmezők elállnak minden olyan pertől, melyben felperesi és alperesi pozícióban is 

lemond azon igényéről, melyet az Önkormányzattal szemben terjesztett be.”  

Külön pontként szerepel: „a felek kétoldalú szerződést kötnek az út megépítésére, melynek 

szövegét és tartalmát a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság hagyja jóvá.” 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: a határozati javaslat első mondatának befejező részeként 

javasolja: „tulajdonosi hozzájárulását adja kétoldalú megállapodás aláírásával, az alábbi 

feltételekkel: …” A határozati javaslat végére kerül: „felhatalmazza a Polgármestert, ezen 

kétoldalú megállapodás aláírására.” 

 

 

Mikrofonon kívüli egyeztetés folyik.  

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: a tervekben 10 méter széles útról van szó, és a Címzetes 

Főjegyző Asszony által hivatkozott 2005. évi határozat 7 méter széles útról szól, ezért 

kérdezi, hogy ez rendben van-e így? 
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Virágh János városüzemeltetési referens: a rajz alapján 2 x 2,5 méteres sáv, 1,5 méteres 

járda, és 1,15 méteres stabilizált padka van, amely összesen 9,5 méter, valamint a Promt Kft.  

kerítése mellett egy változó szélességű zöld sáv van előírva. Elmondja azt is, hogy ez egy 

engedélyezési terv, amelyre nincs jogerős építési engedély, amely alapján lehetne tovább 

lépni, majd következne a híd a patakon át. a kérdésre a válasz, hogy nincs ellentmondás.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Címzetes Főjegyző Asszonyt, hogy fogalmazza meg a 

bizottság javaslatát. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: „… a Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben a 

0188/30 és 0188/73 hrsz-ú ingatlanok megközelítéséhez szükséges útcsatlakozás, annak 

csökkentett műszaki tartalmú megépítéséhez az ingatlantulajdonosok hozzájárulnak, akkor az 

Önkormányzat megvizsgálja parkolók kialakításának önkormányzati költségen történő 

megépítését.” 

 

Kun Csaba képviselő: Alpolgármester úr által megfogalmazott módosítással ért egyet, amely 

végére kerülne a bizottság javaslata, hogy amennyiben lehetséges a javasolt  útkialakítás, 

akkor az áttervezés többletköltségét az Önkormányzat vállalja.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, hogy a megépítés költségét ki vállalja?  

 

Kun Csaba képviselő: elmondja, hogy az a kérelmező feladata, ő vállalta, amelyről 

nyilatkoztatni kell, hogy így vállalja-e. Miután a terv még nincs engedélyeztetve, ezeket a 

változtatásokat még meg lehet tenni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Filó úrtól kérdezi, hogy ha az áttervezés költségét vállalja az 

Önkormányzat, akkor vállalják-e a parkoló megépítését?  

 

dr. Filó András képviselő: amennyiben m²-ben többe kerül, azt nem.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tehát ha az eredeti költségnek megfelelő m² mennyiség, akkor 

addig a keretig vállalják.  

 

dr. Filó András képviselő: olyan, hogy alperesi igény, fel sem merül, hiszen az 

Önkormányzat a Rigó-kártalanítás ügyben sokallja azt a pénzt, amit kifizetett. Alperesi 

igényről csak akkor beszélhetnek, ha beszámítási kifogás merül fel, tehát jelen esetben nincs 

is lehetősége az alperesnek igénnyel élni, tehát nem tud arról lemondani, ami nincs neki.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Címzetes Főjegyző Asszonynak.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: „…a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy 

vizsgálja meg a korábbi tervek áttervezésével parkoló kialakítás lehetőségét, bevonva az 

építési költséget vállaló ingatlantulajdonosokat azzal, hogy ha az Önkormányzat az áttervezés 

költségét vállalja, akkor az ingatlantulajdonosok vállalják a parkoló megépítését, amennyiben 

a megépítendő terület nagysága ezáltal nem változik.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 16.58 órakor bejelenti a szünetet.  

 

 

Szünet 16.58 órától 17.21 óráig.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: szünet után az ülést megnyitja, jelenlévő képviselők száma 13 

fő – dr. Filó András képviselő kikapcsolta a szavazógépét.  Megadja a szót. 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: ismerteti, hogy az egyeztetés során az a javaslat született, 

hogy az első pontba kerüljön a kétoldalú megállapodás, majd az utolsó mondatként, hogy 

Polgármester úr ennek aláírására felhatalmazást kap, illetve a Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság javaslata az előzőekben történt megfogalmazás alapján kerüljön a határozati 

javaslatba.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy ennek értelmében a perekkel kapcsolatos 

javaslatot Alpolgármester úr visszavonta. Kéri Címzetes Főjegyző Asszonyt, hogy 

fogalmazza meg pontosan a javaslatokat.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a bekezdés harmadik sorában a mondat a 

következőképp módosul: „… elvi tulajdonosi hozzájárulását kétoldalú megállapodás 

aláírásával az alábbi feltételekkel adja meg: „. Ez kiegészül egy plusz bekezdéssel: „…  

felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására, a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság véleményezése után.” 

 

 

dr. Filó András képviselő kikapcsolja szavazógépét.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a pontos megfogalmazást, majd szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3605   Száma: 12.02.09/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 09 17:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91.67 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

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

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit Tart. - 

dr. Filó András Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

51/2012. (II. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. dr. Filó András és Rigó István tulajdonosok kérelmére a 0188/30 és 0188/73 hrsz-ú 

ingatlanok megközelítéséhez szükséges új útcsatlakozás építésével (1116 j. út 2+405 kmsz-

ben)  kapcsolatos elvi tulajdonosi hozzájárulását kétoldalú megállapodás aláírásával az alábbi 

feltételekkel adja meg:  

- a tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít a szükséges építéshatósági, szakhatósági és 

egyéb engedélyeket beszerezése alól, 

- a tulajdonosi hozzájárulás feltétele, a 8503 hrsz-ú ingatlant érintő, az önkormányzat 

tulajdonában álló út területének leválasztásával kapcsolatos, a HÉSZ alapján történő 

telekalakítás eljárás, és a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése,  

- a tulajdonosi hozzájárulás feltétele, hogy a 0188/30 és 0188/73 hrsz-ú ingatlanok 

tulajdonosai viselik a telekalakítás eljárással és a változás ingatlan-nyilvántartási 

átvezetésével kapcsolatos költségeket, tekintettel arra, hogy a HÉSZ ezen módosítása 

az ő érdekükben történt,  

- az útcsatlakozási kivitelezési munkák a Magyar Közút Nonprofit Zrt Pest Megyei 

Igazgatósága, PES-217/2/2010. iktatószámú, 2010. március 31-én kelt közútkezelői 

hozzájárulása, az ÚTI-H Bt (Havasi Zoltán) által készített 27-U/2009. sz. jóváhagyott 

tervdokumentáció alapján, vagy annak meghosszabbítása alapján történhetnek,  

- a tulajdonosi hozzájárulás feltétele, hogy a 0188/30 és 0188/73 hrsz-ú ingatlanok 

tulajdonosai viselik a fenti útcsatlakozás építésével kapcsolatos valamennyi költséget, 

tekintettel arra, hogy a HÉSZ ezen módosítása az ő érdekükben történt, 

- az úttal kapcsolatos kivitelezési munkák befejezését, és átvételét követően a 

tulajdonosok az önkormányzat üzemeltetésébe adják az utat, az úttal kapcsolatos 

költségek megtérítésére az önkormányzat által történő átvételt követően sem tarthatnak 

igényt,  
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- a tulajdonosi hozzájárulás feltétele, hogy a 0188/30 és 0188/73 hrsz-ú ingatlanok 

tulajdonosai, amennyiben szükséges, a határidő lejárta előtt a fenti közútkezelői 

hozzájárulást meghosszabbítják 

- a Magyar Közút Nonprofit Zrt által kiadott új közútkezelői hozzájárulás esetében új 

tulajdonosi hozzájárulást kell kérni,  

- felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására, a Jogi és Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság véleményezése után. 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg a korábbi tervek áttervezésével parkoló 

kialakítás lehetőségét, bevonva az építési költséget vállaló ingatlantulajdonosokat azzal, 

hogy ha az Önkormányzat az áttervezés költségét vállalja, akkor az ingatlantulajdonosok 

vállalják a parkoló megépítését, amennyiben a megépítendő terület nagysága ezáltal nem 

változik. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. február 15.    

 

 

12. Előterjesztés Szentendre Város „Stratégiai pontjain” elhelyezkedő ingatlanokról 

I. forduló 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

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

képviselőket Szentendre Város stratégiai pontjain elhelyezkedő ingatlanok jelenlegi 

helyzetéről. 

Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: A volt szovjet laktanya területével kapcsolatban elmondja, hogy 

szeretné, ha ennek az ügynek a végére a Kormány tenne pontot, hiszen a Kormányhatározat 

azért született, hogy ezen a helyen rákellenes központ, illetve kórház épüljön. Kevés esélyt lát 

az eredeti cél megvalósítására, hiszen 20 év óta különböző jogi, gazdasági és területi 

problémák miatt nem sikerült ezt a célt megvalósítani. Kiemeli, hogy a szennyvíztisztító 

közelsége kizárja a Kórház építését, a lefedése pedig nagyságrendileg növelné a beruházást is. 

Javaslata, hogy az Önkormányzat kérje fel a Kormányt, hogy az eredeti Kormányhatározatot 

vonja vissza, és ennek a területnek egy új közösségi hasznosítása induljon meg.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Véleménye szerint vagy visszaveszi az állam a területet, vagy 

amennyiben nem, akkor valamelyik tulajdonosnál marad, és a tulajdonossal kell majd az 

Önkormányzatnak megállapodnia. A visszavétel nagy nehézsége, hogy 5-6 per zajlott az adott 

területen. Jónak tartja Fülöp Zsolt javaslatát, hogy fogalmazzanak meg egy határozatot, 

amelyben egyértelműen meg van jelölve, hogy a mostani telektulajdonosok nem valósították 

meg a Kormányhatározatban megjelölt célt, ezért kéri az Önkormányzat, hogy az Állam 

vegye vissza a területet. Az Állam visszavétele után pedig az Önkormányzatnak ingyenesen 

adja át a területet.  

Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: A HÉV végállomás és környékével kapcsolatban szól hozzá. 

Régebben volt egy intermodális elképzelés, melyet még a Dumtsa program is tartalmazott. A 

tulajdonosi viszonyokat itt is rendezni kell, sokféle elképzelés volt a területre többek között a 
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VOLÁNBUSZ tervei is, hogy a környék hogyan fog átalakulni. Célszerűnek tartaná először a 

régebbi terveket megvizsgálni, és ha nem használhatóak, akkor döntsön arról az 

Önkormányzat, hogy milyen új célok legyenek a területen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Véleménye szerint is a régi terveket kell aktualizálni, egyetért 

az intermodális elképzeléssel.  

Megadja a szót Kun Csabának a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba GVB elnök: Elmondja, hogy a volt szovjet laktanyával kapcsolatban a Gazdasági 

és Városüzemeltetési Bizottság is hozott egy határozatot, amely döntés hosszas vita után 

született meg. Fülöp Zsolt képviselő a Bizottsági ülésen is határozatba szerette volna foglalni, 

hogy a Képviselő-testület azonnal hozzon egy határozatot a Bizottság javaslatára, amelyben 

az Önkormányzat kéri a Kormányt, hogy a korábbi döntését vonja vissza. A Bizottság akkor 

ezt nem támogatta, javasolták viszont, hogy erre egy konkrét megoldási javaslatot terjesszen a 

Képviselő-testület elé Polgármester úr. Véleménye szerint, ha a Kormány elé nem tesz le az 

Önkormányzat érdemi javaslatot, hogy milyen módon tudná az Önkormányzat a peres feleket 

kárpótolni, illetve milyen megoldási javaslat született a terület hasznosítására, akkor 

előfordulhat, hogy az Önkormányzatot ebből kihagyják. Az Önkormányzatnak az az érdeke, 

hogy ebből ne maradjon ki, hiszen 22 hektárról van szó, ipari területen, ennek a területnek a 

megszerzése a Város szempontjából egy egyszeri nagy bevételt jelenthetne. Javasolja, hogy 

egy olyan előterjesztési javaslat kerüljön a Képviselő-testület elé, amelyben a két féllel való 

megegyezés körvonalazódik, ezt tárja az Önkormányzat a Kormány elé, illetve legyen egy 

hasznosítási javaslat, melyben le van írva, hogy mit szeretne azon a trületen az Önkormányzat 

létrehozni. A másik hozzászólása a HÉV és környékével kapcsolatos, az előterjesztésben 

szerepel, hogy a Tűzépnél a jelenlegi tulajdonos célja parkolási funkciót és üzleteket létrehozó 

fejlesztés megvalósítása. Úgy gondolja, hogy a parkolási funkció az Önkormányzat elsődleges 

érdeke, érdemesnek tartaná tárgyalásokat folytatni a Tűzéptelep tulajdonosával arra 

vonatkozóan, hogy amennyiben az Önkormányzat engedi az ottani lakófunkció 

megvalósítását, akkor ott 80 parkolóhelyet átad az Önkormányzat számára. Javasolja, hogy 

ezzel kapcsolatban is készüljön előterjesztés a Képviselő-testület részére. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Egyetért azzal, hogy a vagyon átadásnál a célt meg kell 

határozni, azt a részét nem támogatja a javaslatnak, melyben az szerepel, hogy az 

Önkormányzat egyezzen meg a jelenlegi tulajdonosokkal, mert véleménye szerint ez a 

Bíróságra tartozik.  

Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Véleménye szerint annak van reális esélye, ha lobbiznak azért, hogy a 

kormányhatározat visszavonásra kerüljön. Így nagy esélye van annak, hogy a hasznosításban 

is meghallgatják az Önkormányzat javaslatát. Amennyiben ez a lépés megtörtént, akkor lehet 

tovább lépni. Egyetért Polgármester úr véleményével, hogy amennyiben úgy kapja meg az 

Önkormányzat a területet, hogy az Önkormányzatnak meg kell egyeznie az új 

tulajdonosokkal, akkor azt abban a pillanatban kell teljesíteni és nem most előre látatlanba.  

 

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

Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba GVB elnök: Elmondja, hogy félreértés történt, nem mondta, hogy bármit is előre 

kell teljesíteni, de jó tárgyalási alapnak tartja, ha a két féllel már megegyezett az 

Önkormányzat valamilyen formában, hogy milyen kötöttséget vállal az Önkormányzat abban 
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az esetben, ha az Önkormányzat birtokba kerül a területén. Egy 22 hektáros kereskedelmi 

övezetbe sorolt területnek az értéke, mint egy 5 – 10 milliárd forint közötti összeg, amely attól 

függ, hogy hogyan sikerül értékesíteni, és ez egy pár százmilliós kötelezettség vállalásra 

fedezetet tud nyújtani. Úgy gondolja, hogy ha kellően körbejárt ez a kötelezettség vállalás, 

ami nyilvánvalóan ahhoz a feltételhez kötött, hogy ha és amennyiben, akkor nem tett az 

Önkormányzat semmi olyat, amit ne lehetne az Önkormányzati törvény alapján megtenni. Ez 

egy előzetes megállapodás lenne és ez a kormányhatározatot alátámasztva, hiszen a feleknek 

nem kell pert indítania, abban az esetben, hogy ha vissza vesznek egy vagyont tulajdonostól, 

ott nyilvánvaló, hogy pert kell kezdeményezni belőle, és ezzel egy újabb probléma halmaz 

születne. Az Önkormányzat pedig egy olyan megoldást tudna nyújtani, amellyel gyakorlatilag 

minden fél megelégedésére záródna le az ügy. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavaztatni fog róla amennyiben Kun Csaba Képviselőnek ez 

a kérése. Változatlanul nem tartja jónak, hogy bárkivel előre egyezkedjen az Önkormányzat. 

Kéri dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy fogalmazza meg a határozati javaslatot.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: A Képviselő-testület úgy látja, hogy a terület jelenlegi 

tulajdonosai nem valósították meg a Kormányhatározatban megjelölt eredeti célt, így felkéri a 

Polgármestert, hogy forduljon Magyarország Kormányához, a volt szovjet laktanya eredeti 

céljának el lehetetlenülése miatt a Kormány  határozat visszavonása…. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Javasolja a volt szovjet laktanya helyett a Nerek részére 

átadott eredeti kormány határozatnak megfelelő célra átadott  

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik! 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Kormányhatározatban megjelölt eredeti céljának el 

lehetetlenülése miatt a kormány határozat visszavonása és a terület  

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik! 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ellehetetlenülés helyett a meg nem valósulást javasolja 

használni. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Meg nem valósulása miatt a Kormányhatározat 

visszavonása és a terület állami visszavétele érdekében a terület mielőbbi hasznosítása 

érdekében. A volt szovjet laktanya állam általi visszavétele után az Önkormányzat 

kezdeményezi az MNV Zrt-nél a terület ingyenes Önkormányzati tulajdonba adását, 

rekreációs, vagy logisztikai célra a tulajdonba adással kapcsolatos  költségeket vállalja. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Török Balázs alpolgármesternek. 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: Az eddig elhangzottakhoz hozzáfűzi, hogy nem érzi egyik 

kezdeményezésből sem, hogy ez a Kormány által miért lenne most támogatott az eddigi 

kéréseket követően. Egy olyan komplex megoldást javasol, amely a Kormányt saját céljainak 

az eléréseihez is hozzásegíti. Amennyiben erre vonatkozóan az Önkormányzat most nem tud 

dönteni, (miután első fordulóról van szó) a második fordulóra vállalja, hogy a márciusi 

Képviselő-testületi ülésre ezzel kapcsolatban beterjeszti előterjesztését.  

 

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



 53 

 

Fekete János képviselő: Tartózkodik attól, hogy a logisztikai szó benne legyen a 

határozatban. Véleménye szerint megindulna a kamionos átmenő forgalom.   

 

 

 

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

hozzászólásra. 

 

Tolonics Gyula képviselő: Javasolja a kidolgozását a márciusi Képviselő-testületi ülésre 

halasztani. Továbbá megjegyzi a volt szovjet laktanyával kapcsolatban, hogy a logisztikai 

központ miatt nem kell a kamionoknak átjárniuk a városon, mert csak ellenkezőleg mehetnek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja Tolonics Gyula képviselő ügyrendi 

javaslatát, mely szerint a márciusi Képviselő-testületi ülésre kerüljön vissza az előterjesztés II. 

fordulóban. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3606   Száma: 12.02.09/12/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 09 17:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 73.34 

Nem 2 15.38 13.33 

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 - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 
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Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

ügyrendi javaslatot elfogadta.  

Megadja a szót Kun Csabának a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba GVB elnök: Megjegyzi, hogy dr. Török Balázs ugyanazt mondta el, amit Ő, csak 

más szavakkal. Az volt a célja, amelyről most a Képviselő-testület döntött, hogy egy olyan 

javaslat szülessen, amelyben megoldási javaslattal él az Önkormányzat az állam felé, továbbá, 

amely az államnak is elfogadható.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Török Balázs alpolgármesternek. 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: Fekete János képviselő észrevételéhez hozzáfűzi, hogy 

véleménye szerint a város legdélebbi szélén az M0-ás körgyűrű szomszédságában esetleg egy 

logisztikai park létesüljön, nem a város forgalmát kell, hogy terhelje első sorban. Ezek után 

érdeklődik, hogy a Képviselő úr milyen fejlesztési célt tudna elképzelni ezen a területen.  

 

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

 

Fekete János képviselő: Véleménye szerint a város nem zsák falu, és ha az egyik irányba 

mennek a kamionok, akkor valószínűleg mennek a másik irányba is. Amennyiben Szlovákia 

felé mennek a kamionok, akkor a Szentendrei út a kézenfekvő megoldás. A más ötlettel 

kapcsolatban elmondja, hogy erre nem készült. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Pintér Ádámnak, a Szociális, Ifjúsági és Sport 

Bizottság elnökének. 

 

Pintér Ádám SZISB elnöke: Fekete János képviselőnek tájékoztatásul elmondja, hogy amióta 

elkészült az M0-ás híd, azóta ki van írva, hogy Szentendrén átmenő forgalom Szlovákia 

irányába nem lehetséges, csak a Tahi hídig közlekedhetnek, tovább nem.  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2012. (II. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Stratégiai 

ingatlanokra vonatkozó anyagot a II. fordulóban újra tárgyalja. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. március 8-i testületi ülés 

 

 

Távozik a teremből Fülöp Zsolt képviselő. 
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13. BICAJOS nevű létesítmény területi igényéről 

 Előadó: dr. Török Balázs alpolgármester 

 

 

Megérkezik a terembe Koródi Péter a Koródi Project Menedzsment Kft. ügyvezetője. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Török Balázs alpolgármesternek. 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: Ismerteti az előterjesztést, majd elmondja, hogy erre a 

funkcióra a 11-es útnak a Dobos háztól északra lévő részét gondolta jónak. Tájékoztatta, hogy 

ez nem lenne célravezető városépítészeti és egyéb célok miatt, amelyet Koródi úr el is 

fogadott. Ugyanezt a programot áttervezte a Pap-szigeti Sziget utca és a Leányfalu felé menő 

kerékpárút csatlakozásához, a kis Duna-ág partjára vonatkozóan. A fejlesztésnek vannak 

buktatói, vízügyi igazgatási, árvízvédelmi, közmű csatlakozási, kertészeti stb. szempontok, 

amelyek mind vizsgálandóak, és komoly megoldandó feladatokat jelentenek a project 

megvalósítása során. Ezért abban maradt Koródi úrral, hogy elsősorban az Önkormányzat 

nyilatkozzon arról, hogy elviekben hozzájárul, elfogadja és támogatja ennek a projectnek a 

létrejöttét. Amennyiben a döntés megszületett Koródi úr elkezdi a projectet leegyeztetni, 

kifejleszteni, és ha megvan a végleges projekt és az összes szakhatósági hozzájárulás, akkor 

jóváhagyó döntésre, tulajdonosi hozzájárulásra az Önkormányzat Képviselő-testülete elé 

visszakerül az előterjesztés. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat „A” változatát 

javasolja elfogadásra, melyhez a következő pontokat javasolja kiegészítésként.  

6. ….felhívja a kérelmező Koródi Project Kft. figyelmét arra, hogy a közterület használatról 

szóló önkormányzati rendlelet mindenkori előírásainak megfelelően lehet igénybe venni a 

területet. 

7. ….a project és a létesítmény elkészítése során felhívja a figyelmét a fejlesztőnek, hogy a 

létesítmény megjelenítését, és tervét, az Önkormányzati Tervtanács hagyja jóvá, illetve a 

megjelenést a Művészeti Tanács és a Képviselő-testület is véleményezze. A Képviselő-

testület jóváhagyás jogát fenntartja.  

8. …. Project kialakítása során a fejlesztő vegye figyelembe az engedélyes kerékpárút 

terveket, amelyek arra az ingatlanra vonatkoznak. A létesítményt úgy alakítsa ki, hogy az, 

vagy ne érintse a megtervezett, de még meg nem épített kerékpárutat, vagy amennyiben érinti, 

akkor vállalja azt, hogy a kerékpárút megépítése esetén a szükséges területet visszaadja a 

tulajdonosnak, és onnan levonul. 

A határozati javaslat „A” változatát javasolja elfogadni a Képviselő-testület számára. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Koródi Péternek a Koródi Project Kft. 

ügyvezetőjének. 

 

Koródi Péter ügyvezető: Elmondja, hogy a bizottsági ülésen volt egy kis vita, hogy mekkora 

területről, és milyen területről van szó. Ennek érdekében egyeztetett Alföldiné Petényi 

Zsuzsanna főépítész asszonnyal, hogy meghatározzák, hogy hol lehetséges a szerződéskötés 

alá tartozó területnek a határvonalait kijelölni. A bizottság azt javasolta mai határozatában, 

hogy az Alpolgármester úr kapjon további tárgyalásra felhatalmazást a pontosítások, 

szerződés előkészítések érdekében. A további tárgyalások alapja a főépítésszel alkotott vázlat. 

 

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

 

dr. Filó András képviselő: Jó ötletnek tartja a Bicajos pihenőt, és értékeli a sok munkát, amit 

eddig befektette, ennek ellenére azt a lehetőséget támogatná, ahol pályázatot ír ki az 



 56 

Önkormányzat a feladat megvalósítására. Az Önkormányzat bürokratikus feltételrendszert írt 

ki, akkor ez a bürokratikus feltétel rendszer legyen a pályázatnak az alapja. A határozati 

javaslat „C” változatát javasolja elfogadni. 

 

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

Bizottság elnökének. 

 

Zakar Ágnes OKB elnök: Az „A” változatot javasolja elfogadásra, mert az ötlet is magától 

Koródi úrtól származik, és sokat dolgozott vele, többek között a Gazdasági és 

Városüzemeltetési Bizottság is ezt a változatot támogatta.  

 

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

 

Tolonics Gyula képviselő: Véleménye szerint ez a project Szentendre idegenforgalmának jót 

tenne, javasolja az „A” változat elfogadását. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Egyéb módosítás nem lévén befogadja a 6-7-8-as pontok 

kiegészítéseit.  

 

Mikrofonon kívül megemlítik a 9-es pont kiegészítést. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy az  Koródi úr javaslata volt. Megadja a szót 

Kun Csabának, a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba GVB elnök: Elmondja, hogy bizottsági ülésen elhangzott, hogy az „A” variációt 

támogatják, azzal kiegészítve, hogy az Alpolgármester úr a részleteket továbbiakban tisztázza  

Koródi Péter úrral, mert sok kérdés felmerült, ami nem tisztázódott. Továbbá készítsen elő 

erre egy megállapodási javaslatot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Török Balázs alpolgármesternek. 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: Kun Csabának, a Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság elnökének a javaslatához hozzáfűzi a megállapodásra vonatkozóan, hogy abban az 

esetben kötne megállapodást, amikor egyben elkészül a project, és a szakhatósági engedélyek 

is megvannak. Csak a tervezetre vonatkozó javaslatot fogadja be.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Befogadja a határozati javaslat módosításait, majd szavazásra 

bocsátja határozati javaslat „A” verzióját. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3607   Száma: 12.02.09/13/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 09 18:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 10 83.33 66.67 

Nem 2 16.67 13.33 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

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

„A” verzióját elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2012. (II. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Koródi Project 

Kft. által kért, Bicajos Project elnevezésű, kerékpáros találkozó-szolgáltató létesítmények, és 

kapcsolódó felületek, 4590 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon, a Pap-szigetre vezető hídtól 

északra eső területen történő elhelyezéséhez előzetes elvi hozzájárulását adja a következők 

szerint: 

1. Ezen elvi hozzájárulás nem minősül tulajdonosi hozzájárulásnak, hanem azt külön 

kérelemben kell a Koródi project Kft-nek kérelmeznie miután a szakhatóságok 

hozzájárulását beszerezte és a beruházási programot pontosította. 

2. A beruházás megkezdése csak az önkormányzattal kötött területhasználati 

megállapodás megkötését követően lehetséges. 

3. A területhasználati megállapodás 10 évre, a felek egybehangzó akaratnyilvánítása 

esetén további 5 évvel meghosszabbítva kerülhet megkötésre. 

4. Az Önkormányzat a területhasználati megállapodásban 1 év ingyenes használatot 

biztosít a működés megindulását segítendő, azt követő időszakra pedig havi 1000 

Ft/m2 területhasználati díjat kíván érvényesíteni az építmények után. 

5. A megállapodásnak tartalmaznia kell majd azon garanciákat, mely révén legrosszabb 

esetben is az eredeti állapot helyreállítása biztosított. 
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6. Felhívja a Kérelmező Koródi Project Kft. figyelmét arra, hogy a közterület 

használatról szóló önkormányzati rendelet mindenkori előírásainak megfelelően lehet 

igénybe venni a területet. 

7. A project és a létesítmény elkészítése során felhívja a figyelmét a fejlesztőnek, hogy a 

létesítmény megjelenítését, és tervét, az Önkormányzati Tervtanács hagyja jóvá, 

illetve a megjelenést a Művészeti Tanács és a Képviselő-testület is véleményezze. A 

Képviselő-testület a jóváhagyás jogát fenntartja. 

8. A project kialakítása során a fejlesztő vegye figyelembe az engedélyes kerékpárút 

terveket, amelyek arra az ingatlanra vonatkoznak. A létesítményt úgy alakítsa ki, hogy 

az, vagy ne érintse a megtervezett, de még meg nem épített kerékpárutat, vagy 

amennyiben érinti, akkor vállalja azt, hogy a kerékpárút megépítése esetén a szükséges 

területet visszaadja a tulajdonosnak, és onnan levonul. 

9. Felkéri a Polgármestert, hogy a Project megvalósítása érdekében a további részleteket 

egyeztesse a Koródi Project Kft-vel, melyről megállapodás tervezetet készítsen elő. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. február 15. 

 

 

Távozik a teremből Koródi Péter a Koródi Project Kft. ügyvezetője. 

 

 

14. A Kőzúzó utcai sporttelepen történő tereprendezésről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztéshez, előterjesztés kiegészítés 

is készült, melynek határozati javaslatában már benne szerepelnek a bizottságok javaslatai. 

Megadja a szót bizottsági elnököknek, képviselőknek. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3608   Száma: 12.02.09/14/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 09 18:05  

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: 
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Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

Magyar Judit Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

54/2012. (II. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőzúzó utcai sporttelepen történő 

tereprendezés kapcsán az alábbi döntést hozza: 

1. Köszönettel elfogadja a Dunakanyar SE felajánlását, miszerint a Dunakanyar SE a Kőzúzó 

utcai sporttelep (kivéve görzenál területe) tereprendezésével kapcsolatban az alábbi munkák 

finanszírozását vállalja: 

- a nem kívánatos növényzet eltávolítása, kivágása, fakivágási határozat alapján 

- geodéziai felmérés készítése a sporttelep teljes területére   

- a felmérés alapján a vízelvezetés megoldására javaslat készítése 

- tereprendezési terv készítése, amely magában foglalja a vízelvezetés megvalósítását 

- a tereprendezés kivitelezése 

- a tereprendezés megfelelő, szakszerű kivitelezésének műszaki ellenőrzése. 

2. Felkéri a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot, hogy a geodéziai felmérés, a 

vízelvezetési terv és a tereprendezési terv alapján a tereprendezés konkrét műszaki 

tartalmának ismeretében döntsön a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról, vagy annak 

indokolt megtagadásáról 

3. Amennyiben a tervek alapján a tereprendezés bejelentés-, vagy engedélyköteles, úgy a 

tereprendezéssel kapcsolatban a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról, vagy annak indokolt 

megtagadásáról a Képviselő-testület dönt 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 
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15. Előterjesztés az Aquapalace Kft. alapító okiratának módosításáról 

 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 

 

#: 3609   Száma: 12.02.09/15/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 09 18:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

     

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

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

55/2012. (II. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. elfogadja a Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal; 

2. felkéri az ügyvezetőt a módosított alapító okirat cégbírósághoz történő benyújtására. 

 

Határidő:  

1. pont: azonnal 

2. pont: 2012. március 10.  

Felelős:  

1. pont: Polgármester 

2. pont: Aquapalace Kft. ügyvezetője 

 

 

16. Előterjesztés az új óvoda telkének tárgyában 

 Előadó: dr. Török Balázs alpolgármester 

 

 

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 

 

#: 3610   Száma: 12.02.09/16/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 09 18:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 
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dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozza. 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2012. (II. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. úgy dönt, hogy a szentendrei 11094 hrsz-ú, jelenleg a Városi Szolgáltató Zrt. 

tulajdonában álló ingatlant nem kívánja megvenni, ezzel egyidejűleg hatályon kívül 

helyezi Szentendre Város Önkormányzat 563/2011. (XII. 8.) Kt. sz. és 26/2012. (I. 

19.) Kt. sz. határozatának az ingatlan megvásárlására vonatkozó részeit, 

2. felkéri, és egyúttal felhatalmazza a Városi Szolgáltató Zrt. ügyvezetőjét, hogy a 

KMOP-4. 6. 1-11 pályázati felhíváson való induláshoz a kiírásban foglaltaknak 

megfelelő tulajdonosi hozzájárulást adja ki a szentendrei 11094 hrsz-ú ingatlan 

tekintetében, 

3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén a pályázati kiírásban 

foglalt Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság által elfogadott tartalmú, birtokláshoz 

való jogot igazoló és használatot biztosító szerződést a Városi Szolgáltató Zrt.-vel 

kösse meg, azzal a feltétellel, hogy szerződés ingyenes; a birtokba és használatba adás 

20 évre szól, mely lejártát követően a Felek közös akaratával meghosszabbítható, 

4. felkéri a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot, hogy nyertes pályázat esetén a Városi 

Szolgáltató Zrt. ügyvezetőjével is egyeztetett szerződés tartalmát tárgyalja meg és 

fogadja el, 

5. úgy dönt, hogy a 2012-es költségvetés előkészítésekor 21 millió Ft betervezését kéri a 

költségvetés elfogadásához a Városi Szolgáltató Zrt. részére az uszoda felé lejárt 

tartozásainak rendezésére az eredetileg betervezni szándékozott óvoda telekvásárlás 

közel 99 millió forintos kiadási tétel terhére, 

6. felkéri a Polgármestert, hogy az utalásról intézkedjen. 

 

Határidő: 1-2., 5-6. pont: azonnal 

                  3-4. pont: nyertes pályázat esetén azonnal  

Felelős: 1., 3., 5-6. pont: Polgármester 

               2. pont: Városi Szolgáltató Zrt. ügyvezető 

               4. pont: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
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18.06 órától a tárgyalás zárt ülésen folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv készül.  
 

 

17. Előterjesztés Energiahatékonysági Program, Dunyha-terv kezdeményezéséről 

Előadó: dr. Török Balázs polgármester 

 

 

18. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású iskolák felvételi szabályainak és 

körzethatárainak felülvizsgálatáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 18.11 órakor a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők 

száma 12 fő.  

 

 

19. Előterjesztés az Önkormányzat, az egyházak, a helyi társadalmi és civil 

szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről, és 

az egységes pályázati-támogatási rendszerről szóló 34/2009.(X.26) Önk. sz. 

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

magalkotásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

előterjesztéshez előterjesztés-kiegészítés is készült, amely szerepel, hogy milyen civil 

szervezetektől érkeztetek vélemények. Megadja a szót Bizottsági elnököknek, képviselőknek. 

Megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: Elmondja, hogy már a bizottsági ülésen a napirendi pont 

tárgyalásakor kifejtette a véleményét ezzel kapcsolatban, amely nem csak a TESZ véleménye, 

hanem az általa ismert civil szervezetek egyhangú véleménye is. Nem támogatja senki a Civil 

Kerekasztalnak az ilyen formában való létrehozását, különösen nem a hozzájuk tartozó 

különböző tanácsoknak a létrehozását. Annál is inkább, mert a most létrejött munkacsoportok 

lefedték korábbiakban ezeket a tanácsokat. Különösen érdekesnek találja, hogy a 

Polgármester úr és a Jegyző asszony által delegált személyek töltenek be funkciókat, mind a 

Kerekasztal, mind a Tanácsoknál. Véleménye szerint ez nem szerencsés. Minden tanácsnak 

megfelelő civil szervezet megtalálható Szentendrén, nem tartja szükségesnek még külön 

szervezetet létrehozni ahhoz, hogy az Ő véleményüket is meg lehessen ismerni. Továbbra is 

javasolja, hogy vegyék le a napirendről, de miután ez nem lehetséges, ezért a rendeletet 

javasolja úgy módosítani, hogy ebben sem a Civil Kerekasztal, sem a Tanácsok létrehozásáról 

nem dönt a Képviselő-testület.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy több általa ismert civil szervezettől sem 

kapott olyan visszajelzést, amelyben ellenezték volna ennek a rendeletnek a módosítását. 

Homályosnak tartja a megfogalmazást.  

Megadja a szót Fekete János képviselőnek. 
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Fekete János képviselő: Úgy gondolja, azért mert valaki nem nyilvánította ki közvetlenül a 

véleményét a Polgármester úr felé, még nem azt jelenti, hogy támogatja is a Civil Kerekasztal 

és a tanácsok létrejöttét.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy az előbb Fekete János képviselő, az összes 

általa ismert civil szervezetet említette. Tudomása szerint a Petőfi és a Kolping civil szervezet 

is támogatta a civil kerekasztal, és a Tanácsok létrejötték. 

 

Fekete János képviselő: A Petőfi és a Kolping civil szervezetről konkrétan nem tud mondani 

semmit.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Visszaemlékezteti az előbbi állítására, mely szerint azt 

mondta, hogy minden egyes civil szervezet ellenzi, akiket ismer. Kérdezi, hogy ezek szerint 

nem ismeri ezt a két szervezetet?  

 

Fekete János képviselő: Csak azoknak a véleményét ismeri, akikkel beszélt. De sem a Petőfi 

civil szervezettel, sem pedig a Kolping civil szervezettel nem beszél. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri az általánosítások mellőzését. Nem tartja szerencsésnek, 

hogy a TESZ valamennyi civil szervezet képviseletében beszél. Amikor a civil szervezet egy 

városházi pártnak tekintendő mindenképpen. Kéri, csak azoknak a nevében beszéljen, akik 

erre felkérték a képviselő urat.  

Megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: Elismeri, hogy az előbb említett két civil szervezettel nem beszélt, és 

a többi civil szervezettől sem kapott felhatalmazást arra, hogy őket képviselje, melyet ő soha 

nem is állított. Viszont ismeri azoknak a civil szervezeteknek a véleményét, akik véleményét 

fontosnak tartja. Ezeknek a civil szervezeteknek a véleményét kívánja elmondani most. 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik. 
 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Rengeteg civil szervezet van még ezeken kívül, mert a 

képviselő úr az előbb úgy említette, hogy akit fontosnak tart, csak azoknak a véleményére ad, 

ezeken kívül még rengeteg civil szervezet van. 

Megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: Úgy érzi, hogy mindegy, hogy hogyan fogalmaz, mert kiforgatják a 

szavait. Azt viszont biztosan tudja, hogy nem szül jó vért a zsigerből való Civil rendelet 

módosítás. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Visszautasítja Fekete János képviselő szavait, ahol a zsigerből 

való rendelet módosításra utal. Elmondja, hogy az Önkormányzat hosszú egyeztetéseket 

folytatott a civil szervezetekkel ez ügyben, továbbá folyamatosan tájékoztatták a civil 

szervezeteket és várták a javaslataikat.  

Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: Úgy gondolja, hogy a civil rendelet bürokratikus és nem civil 

szemléletű, ezért az 1. §-hoz azt fűzné hozzá, hogy a fő cél az kellene, hogy legyen, hogy „a 

civilek véleménye, tudása beépüljön a döntés előkészítés folyamatába, a megfelelő 

együttműködés a civilekkel az alapfeltétel a város hatékony működésének. A tanácsokat nem 
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keverné össze a civil üggyel, lehetnének a Polgármester úr tanácsadó testületei. 

Megkérdőjelezi, hogy a Kht és a TV mióta civil szervezet.  A 17. §-sal kapcsolatban kérdezi, 

hogy nem lehetne-e másképpen „becsatornázni” a civil véleményeket. A Civil Kerekasztallal 

kapcsolatban megjegyzi, hogy az nem lehet politikát befolyásoló szervezet vezetője. A város 

egészére kihatóan kell véleményt nyilvánítani, és mellette civilnek kell maradni. Úgy 

gondolja, hogy a civil kerekasztal elnöke nem lehet a Polgármester, ezenkívül még szavazati 

joga van az Alpolgármesternek, és állandó tanácskozási joggal a bizottsági elnökök is részt 

vesznek, ezért úgy látja, hogy így a civilség szorul ki, amennyiben ilyen mértékben van benne 

az Önkormányzat. Javasolja, hogy a Képviselő-testületből 1 fő, alapesetben a Polgármester, 

az Egyházaktól 2 fő, a civil egyesületektől 8 fő, elnököt pedig maguk közül válasszanak 1 

évre.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy fogalmazza 

meg az elhangzott javaslatokat, melyekről szavaztat.  

Megadja a szót dr. Filó András képviselőnek. 

 

dr. Filó András képviselő: Fekete János képviselő úr hozzászólásával kapcsolatban 

megemlíti, hogy korábban több civil szervezetet alapított, amelyeknek alapító elnöke és tagja 

is volt. Ezért nehezményezi, hogy a TESZ, illetve az LMP képviselői úgy szólalnak fel 

minden Képviselő-testületi ülésen, mintha ők kizárólagosan képviselnék a szentendrei civil 

szervezeteket. Nem szeretné, ha az lenne, hogy a TESZ a civil szervezetek átfogó irányítója, 

koordinátora lenne. Kérné Fekete János képviselőt, hogy csak a TESZ nevében beszéljen, és 

ne a civil szervezetek nevében.  

 

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

Bizottság elnökének. 

 

Zakar Ágnes OKB elnök: Szintén Fekete János képviselő hozzászólásával kapcsolatban 

megemlíti, hogy 300 bejegyzett egyesület van Szentendrén. 2009-óta van napirenden ez a 

civil rendelet, éppen azért, hogy a civilek be legyenek vonva a Város ügyeibe. A Civil 

Kerekasztal összetevődésével kapcsolatban megjegyzi, hogy a képviselők közül is sokan 

tagjai, vagy elnökei különböző civil szervezeteknek. Három civil szervezet adott be 

véleményt a civil rendelettel kapcsolatban, a többi valószínűleg, azért nem adott be véleményt 

határidőben, azért  nem nyilvánított véleményt, mert egyetértenek.  

 

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

 

Fekete János képviselő: Nem kíván reagálni a felvetésekre, határozati javaslata, hogy a 

rendeletből törölné azt a részt, ami a Civil Kerekasztalra és a Tanácsokra vonatkozik. A 

közpénzek elosztásáról, illetve a pályázatokról szóló részt hasznosnak és jónak érzi.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Török Balázs alpolgármesternek. 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: Kérdése Fekete János képviselőhöz, hogy mely civil 

szervezetek nevében beszél? Tudomása szerint több olyan civil szervezet van, akiknek 

semmilyen kifogásuk nem volt a civil rendeletre vonatkozóan. Továbbá elmondja, hogy a 

civil rendelet módosításának terve 2011. tavasza óta köztudott Szentendrén. Meszlényi-

Bodnár Zoltán, a Nyitott Kör Egyesület képviselője vállalta, hogy a civilek javaslatait 

összegyűjti, elkészíti a koncepciót a Rendelet módosításához. A 2011. május 15-ével 

megjelölt határidőt kérésére a polgármester 2011. szeptember 30-ig hosszabbította meg, mely 



 66 

időpontig nem érkezett javaslat a Civil Kerekasztal és a Civil Tanácsok kapcsán. Mivel a 

civilek javaslattétele szükséges egy élhető város kialakításához, a rendelet módosításának 

tervezetét a Hivatal munkatársai elkészítették. A különböző tanácsok összetételével 

kapcsolatban a javaslatának a célja, hogy az adott témakörön belül, (környezetvédelem, sport, 

stb.) amennyiben eléjük kerül az adott témában az anyag, akkor azt a legtöbb szempontból a 

szakemberek, vagy az azon a szakterületen működő civil szervezetek tudják majd 

véleményezni. Továbbiakban is várják az ezzel kapcsolatos javaslatokat.  

 

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

 

Fekete János képviselő: Elmondja, hogy nagy önmérsékletre kell magát intenie, a cinikus 

megjegyzésekre nem kíván válaszolni. Már elmondta azt, amit szeretett volna, nem kíván 

többet hozzátenni.  

 

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

Ellenőrző Bizottság elnökének.  

 

dr. Dukai Miklós JPEB elnöke: Fekete János által elmondottakhoz szeretné hozzáfűzni, hogy 

ha egy rendelet-tervezet van, akkor a Képviselő-testület előbb ahhoz érdemi kiegészítéseket, 

szövegszerű javaslatokat készít. Nem politikai síkra kell terelni a beszélgetést, hanem érdemi 

vitát kellene folytatni. Javasolja, tegyenek konkrét javaslatokat arra, hogy mi legyen ennek a 

rendeletnek a módosítása.  

 

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

 

Fekete János képviselő: Az általa említett civil fórum honlapján 41 civil szervezete 

regisztráltatta magát, ilyen még nem volt Szentendre történelmében.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Pintér Ádámnak, a Szociális, Ifjúsági és Sport 

Bizottság elnökének. 

 

Pintér Ádám SZISB elnökének: Mint civil ügyekkel foglalkozó bizottság elnöke sérelmezi, 

hogy Fekete János képviselő negatívan tett bejegyzésekkel állította be őt az interneten. 

Továbbá elmondja, hogy Ő amióta bizottsági elnök, várták a civil szervezetek javaslatait ezzel 

kapcsolatban, de hozzá nem jutott vissza, hogy mit szeretnének civil témában módosítani. 

Rendkívül érdekesnek találja, de továbbra is nyitott a témában. Mindenképpen szeretné, ha 

elindulna valami változás a civil életben, mert ha Fekete János által képviselt civil szervezetek 

munkájára várnak, akkor itt nem fog semmi sem történni a civil szervezetek területén. 

 

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

Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba GVB elnök: Elmondja, hogy Ő az ország egyik legrégebbi egyesületének az 

elnöke, már több mint 25 éve. Személy szerint is részt vett a civil fórumon, a 41 szervezet 

között. A SZETE társulásnak az volt a kritériuma, hogy csak olyan döntések szülessenek, 

amelyet minden civil szervezet elfogad. A rendezvény óta nem kerültek összehívásra ezek a 

szervezetek semmilyen formában. Személy szerint is sérelmezi, hogy Fekete János képviselő 

úr által „bicskanyitogató” e-mailek jelennek meg az interneten, melyek nem vállalhatóak a 

Képviselő-testület előtt sem.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Dicső Zoltán képviselőnek. 

 

Dicső Zoltán képviselő: Elmondja, hogy Ő is egy civil szervezet tagja a Fekete János 

képviselő általa említett 41 civil szervezet közül, de nem tud róla, hogy felhatalmazták volna, 

hogy képviselje őket. 

 

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

 

Tolonics Gyula képviselő: Az előbbiekben említett levelező listán, akik aktívan írnak, és ha 

csak ebből két-három embernek a pártban eltöltött évei össze lennének adva.,akkor jóval több 

lenne annál, mint amennyien jelenleg a teremben tartózkodnak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Török Balázs alpolgármesternek. 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: Véleménye szerint felesleges dolog feszültségeket kelteni, 

nem azt kell nézni, hogy ki, mit tesz rosszul, hanem a civil szervezeteket és civil közösséget, 

és a magánszemélyeket kellene ténylegesen megszervezni. Javasolja egy együttműködő 

pozitív irányba vezetni a civileket.  

 

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

 

Fekete János képviselő mikrofonon kívül jelzi, hogy nem kíván szólni. 

 

 

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

elsőként Fekete János képviselő úr javaslatát fogalmazza meg, majd Magyar Judit képviselő 

asszonyét. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Amennyiben jól érti Fekete János képviselő törlésre 

javasolja az összes Tanácsot, és a Civil Kerekasztalt, viszont támogatja a pályázati és 

finanszírozási rendszer megmaradását, ebben nem kell szavazni. Úgy gondolja, hogy amit 

szavazásra kell bocsátani a Tanácsok és a Civil Kerekasztal törlése. Továbbá az elhangzottak 

alapján volt egy olyan javaslat, hogy a civil szervezetek véleményét közvetlen megkeresés 

útján szerezze be az Önkormányzat. Ezzel lehetne bővíteni a jelenlegi szöveget. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: A Művészeti Tanáccsal kapcsolatban kérdezi Fekete János 

képviselő urat, hogy amennyiben jól tudja, akkor ezt a tanácsot a civilek támogatták. 

 

Fekete János képviselő: Véleménye szerint minden tanácsot érdemes törölni, mert a 

Művészeti Tanács helyett van annak megfelelő civil szervezet, a Szentendrei Alkotóművészeti 

Platform.  

 

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

Bizottság elnökének. 

 

Zakar Ágnes OKB elnök: Elmondja, hogy kapott egy olyan levelet, amelyben a Szentendrei 

Alkotóművészek Platformja nem kívánja a művészeti tanácsot eltörölni, továbbá meg szeretné 

hallgatni bizottsági ülésen a véleményüket is, egyeztetni szeretnének ezzel kapcsolatban.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Fekete János képviselőnek. 
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Fekete János képviselő: Jó megoldásnak tartja Zakar Ágnes által javasolt bizottsági 

meghallgatást, elismeri, hogy a SZAMP-nak nem megbízottja, nem képviselője, ezért 

amennyiben a SZAMP úgy gondolja, hogy a Művészeti Tanács alkalmas a feladatra, akkor ne 

legyen törölve, miután erről a SZAMP írásban nyilatkozott. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  Szavazásra bocsátja Fekete János képviselő határozati 

javaslat módosítását, azzal a kiegészítéssel, hogy a Művészeti Tanácsra nem vonatkozik a 

törlés. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3613   Száma: 12.02.09/19/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 09 18:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 25.00 20.00 

Nem 3 25.00 20.00 

Tartózkodik 6 50.00 40.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Pintér Ádám SZISB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba GVB elnök Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

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

határozati javaslat módosítását elutasította.    

Megadja a szót dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőnek, Magyar Judit képviselő által tett 

módosító javaslat megfogalmazására. 
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dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: A cél az lenne, hogy a döntés előkészítésbe épüljön be 

a civilek véleménye, miután szövegszerűen az szerepel, hogy ezek a Tanácsok javaslattevő 

szervezetek még tanácskozási és javaslattételi jogkörrel rendelkeznek, véleménye szerint ez 

lefedi Magyar Judit képviselő erre vonatkozó javaslatát. A pályázati lapnál az a módosító 

javaslat, hogy az Önkormányzati nyilvántartásban szereplő már leadott és nem változó adatok 

tekintetében az adatszolgáltatást ne kelljen megismételni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi, hogy ez a javaslat befogadható-e? 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Igen, befogadható. A Civil Kerekasztal összetételével 

kapcsolatos érdemi javaslat, hogy a Képviselő-testület 1 főt, az Egyházak 2 főt, a Civil 

Szervezetek összesen 8 főt választanak, akik elnököt maguk közül választanak 1 évre.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Akkor a Civil Kerekasztal összetételéről szavaztat.  

Megadja a szót dr. Dukai Miklósnak a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

dr. Dukai Miklós JPEB elnöke: Az adatszolgáltatásról érdeklődik, hogy összhangban van-e 

az új törvénnyel.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Arról mindenféleképpen nyilatkozni kell, hogy a 

korábban nyilvántartásba vett adataiban változás nem történt. 

 

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

Kerekasztalra  tett módosításáról. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3614   Száma: 12.02.09/19/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 09 18:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 16.67 13.33 

Nem 2 16.67 13.33 

Tartózkodik 8 66.66 53.34 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Nem - 

dr. Filó András Nem - 
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Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba GVB elnök Tart. - 

Pintér Ádám SZISB elnök Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

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

képviselő javaslat módosítását elutasította. 

Szavazásra bocsátja az eredeti rendelet módosítását, melyet támogat. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3615   Száma: 12.02.09/19/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 09 18:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 83.33 66.67 

Nem 2 16.67 13.33 

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 - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a rendelet-módosítást 

elfogadta, és a következő rendeletet alkotta:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat, az 

egyházak, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok 

kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről, és az egységes pályázati-támogatási 

rendszerről szóló 34/2009. (X. 26.) Önk. sz. rendelet módosításáról szóló  

10/2012. (.II. 17.) önkormányzati rendelet  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

az Önkormányzat, az egyházak, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok 

kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről, és az egységes pályázati-támogatási rendszerről 

szóló 34/2009. (X. 26.) Önk. sz. rendeletet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

1.§ 

(1)A Rendelet 3. §-a az alábbiakkal egészül ki: 

Környezetvédelmi Tanács: helyi, környezetvédelemmel foglalkozó szakemberekből, valamint 

a helyi környezetvédelmi tevékenységet folytató szervezetek képviselőiből álló, jelölés útján 

megválasztott testület, mely véleményével, és javaslataival segíti környezetvédelmi 

kérdésekben a Polgármester döntéseit és a Képviselő-testület munkáját 

Közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra 

kötelezett közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott 

követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság 

közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra 

biztosítását is; 

Közhasznú tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt 

közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és 

az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez; 

Közszolgáltatási szerződés: valamely közfeladat - vagy annak egy része - ellátására a szerv 

nevében történő ellátására kötött írásbeli szerződés. Nem minősül közszolgáltatási 

szerződésnek azon közszolgáltatással kapcsolatban kötött szerződés, amelynek nyújtása 

jogszabályban meghatározott feltételeken alapuló engedélyhez van kötve; 

Sport Tanács: a helyi sportszakemberekből, sportolókból, valamint a helyi sportegyesületek, 

szervezetek, képviselőiből jelölés útján megválasztott testület, mely véleményével és 

javaslataival segíti a sporttal kapcsolatos kérdésekben a Polgármester döntéseit és a 

Képviselő-testület munkáját; 

(2)A Rendelet 3.§-a az alábbiak szerint módosul: 

Civil szervezet: a civil társaság, illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a 

párt kivételével -, valamint az alapítvány. 

Idősügyi Tanács: a helyi nyugdíjas személyekből, valamint a helyi nyugdíjas szervezetek, 

klubok képviselőiből álló, jelölés útján megválasztott testület, mely véleményével, és 

javaslataival segíti az időseket érintő kérdésekben a Polgármester döntéseit és a Képviselő-

testület munkáját 

Közhasznú jogállású civil szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32. §. 

szerinti szervezet 
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Nők Tanácsa: a szentendrei nőkből, valamint a nők életkörülményeit érintő kérdésekkel 

foglalkozó szervezetek képviselőiből álló, jelölés útján megválasztott testület, mely 

véleményével, és javaslataival segíti a nőket és családokat érintő kérdésekben a Polgármester 

döntéseit és a Képviselő-testület munkáját 

Vállalkozók Tanácsa: a Szentendrén iparűzési adót fizető vállalkozókból, iparosokból álló 

testület, mely véleményével és javaslataival segíti a vállalkozókat érintő kérdésekben a 

Polgármester döntéseit és a Képviselő-testület munkáját 

(3)A Rendelet 3.§ -ból az alábbi törlésre kerül: 

Ifjúsági Tanács 

2.§ 
(1) A Rendelet 4.§ (1) b. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Civil Kerekasztal, Idősügyi Tanács, Nők Tanácsa, Környezetvédelemi Tanács, Sport Tanács 

és a Vállalkozói Tanács létrehozását kezdeményezi, 

(2) A Rendelet 4.§ (1) c. pontja törlésre kerül: 

c) átfogó Ifjúsági Koncepciót készít, 

(3) A Rendelet 6.§ (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 

A támogatás odaítélésének feltétele, hogy a Kedvezményezett megfelelő biztosíték nyújtása 

mellett szerződésben vállalja a fizetendő ÁFA megtérítését a támogató számára, ha a 

mindenkori általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően – a 

szolgáltatásnyújtása vonatkozásában – ÁFA megfizetésének kötelezettsége merül fel. 

 

3.§ 
(1) A 13.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Szentendre Város Önkormányzata a civil szervezetek, egyházak pénzügyi támogatásának 

körében éves költségvetési rendeletében rögzítheti a mindenkori költségvetési lehetőségek 

függvényében az alapok összegét, és céltartalékot képezhet előre nem látható 

támogatásokhoz, valamint meghatározza az egyéb pályázati, támogatási kereteknek a 

felhasználási szabályait. 

(2) A 14.§ (2) bekezdése törlésre kerül. 

(3) A 14.§ (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A pályázat kötelező és nem kötelező mellékleteit az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

(4) A 14.§ (11) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A támogatásban részesített szervezeteket a szerződésben rögzített pályázati célok és 

programok megvalósítását követően számadási kötelezettség terheli a részükre céljelleggel 

juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. A felhasználó hitelesített, záradékolt 

számlákkal igazolva és aláírásával ellátott beszámolóban ad tájékoztatást az elnyert összeg 

felhasználásáról legkésőbb a pályázati kiírásban feltűntetett dátumig. 

(5) A 16.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A civil szervezetek, egyházak a kötelezően benyújtandó, 2. sz. melléklet szerinti 

alapdokumentumaikat egyszerű másolatban, vagy elektronikus formában nyújtják be a Civil 

Adatbázishoz.  

 

4.§ 

(1) A Rendelet 18.§-a az alábbiak szerint módosul 

(1)Szentendre Város Idősügyi Tanácsa a város területén élő nyugdíjas, nyugdíjas korú 

emberek és az érdekképviseletükre létesült szervezetek, intézmények, nyugdíjas 

klubok, valamint az Önkormányzat képviseleti rendszerében működő érdekegyeztető 

szerve. 

(2)A Szentendre város területén élő idősekből és az idős emberek ellátásával 

foglalkozó, itt működő, szervezetek, klubok által választott személyekből álló tanács.  
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(3)Az Idősügyi Tanács tevékenységét, megválasztásának és működésének rendjét jelen 

rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. 

(2) A 19.§ az alábbiak szerint módosul 

Ifjúsági ügyekkel foglalkozó fórumok 

Az ifjúsági ügyekkel foglalkozó fórumok vélemény-nyilvánítási mechanizmusát, 

tevékenységét, megválasztásának és működésének rendjét Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének az Önkormányzat és a helyi ifjúság kapcsolatrendszerének egyes 

kérdéseiről, valamint az ifjúság városi közéletben való részvételéről szóló 39/2011. (X. 24.) 

önkormányzati rendelete tartalmazza. 

(3) A 20.§ (2) bekezdése törlésre kerül 

(4) A rendelet az alábbi 20/A §-sal egészül ki: 

Környezetvédelmi Tanács 

20./A 

(1) Szentendre Város Környezetvédelmi Tanácsa az a környezetvédelmi ügyekben 

javaslatot tevő testület, melyet Szentendrén élő környezetvédelemmel foglalkozó 

személyek, valamint a szentendrei székhellyel rendelkező, környezetvédelemmel 

foglalkozó civil szervezetek delegáltjai alkotnak, akik a Tanács munkájában 

tanácskozási és javaslattételi jogkörrel rendelkeznek. 

(2) A Környezetvédelmi Tanács tevékenységét, megválasztásának és működésének 

rendjét jelen rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza. 

(5) A rendelet az alábbi 20/B §-sal egészül ki: 

20/B.§ 

Sport Tanács 

(1) Szentendre Város Sport Tanácsa az a sporttal kapcsolatos ügyekben javaslatot tevő 

testület, melyet Szentendrén élő sporttevékenységet folytató személyek, valamint a 

szentendrei székhellyel rendelkező, sporttal foglalkozó civil szervezetek delegáltjai 

alkotnak, akik a Tanács munkájában tanácskozási és javaslattételi jogkörrel 

rendelkeznek. 

(2) A Sport Tanács tevékenységét, megválasztásának és működésének rendjét jelen rendelet 

10. sz. melléklete tartalmazza. 

(6) A 21.§ (2) bekezdése törlésre kerül 

5.§ 

 

(1) Az Idősügyi Tanácsról szóló 4. sz. melléklet az alábbiak szerint módosul: 

„Idősügyi Tanács” 

Szentendre Város Idősügyi Tanácsa a város területén élő nyugdíjas és nyugdíjas korú 

emberek, az ő érdekképviseletére létesült szervezetek, intézmények, nyugdíjas klubok, 

valamint az Önkormányzat képviseleti rendszerében működő érdekegyeztető szerve. 

I.  

A Tanács feladatai: 

 a Szentendrén élő nyugdíjasok és az Önkormányzat közötti folyamatos együttműködés 

megvalósítása.  

 a városban élő idős emberek számára az életkörülményeiket közvetlenül érintő 

intézkedésekkel összefüggő konzultációs, valamint javaslattételi lehetőség biztosítása.  

 az Önkormányzat által alkotott, időskorúakat érintő rendelet tervezetek, határozatok 

véleményezése, javaslatok készítése  

 az időskorúak érdekeinek védelmét szolgáló intézkedések kezdeményezése.  

II.  

A Tanács összetétele: 

Szavazati joggal rendelkező, állandó tagok: 
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- 1 tag polgármesteri delegált 

- 6 tag szentendrei időskorú személy és/vagy időskorú emberekkel foglalkozó szervezet 

delegáltja 

Szavazati joggal nem rendelkező, állandó tag: 

- szakmai titkár: civil referens 

 

Az Idősügyi Tanács tagságára jelentkezhet minden szentendrei lakcímkártyával rendelkező 

60. életévét betöltött személy, ill. minden olyan szentendrei székhellyel rendelkező, az 

időskorú emberekkel foglalkozó szervezet, amely egy szentendrei lakcímkártyával 

rendelkező, előre megnevezett delegáltját jelöli a tagságra. Egy szervezet csak egy delegáltat 

jelölhet. 

A jelentkezésre a Polgármesteri Hivatalhoz elektronikusan eljutatott önéletrajzzal és 

programtervezettel van lehetőség. Határidő a delegáló fórum megtartása előtti 8. 

munkanap16.00 óra. Ezt követően a tagjelöltek önéletrajza és programtervezete megtekinthető 

Szentendre Város honlapján. 

Előzetes jelentkezésük alapján az Idősügyi Tanács tagjait és póttagjait delegáló fórum 

választja. A delegáló fórum tagja lehet minden szentendrei lakcímkártyával rendelkező a 60. 

életévét betöltött személy.  

Szavazategyenlőség esetén a tagság sorsolás útján dől el.  

Amennyiben a megválasztott tag – időskorú személy vagy szentendrei székhellyel rendelkező, 

az időskorú emberekkel foglalkozó szervezet előre megnevezett delegáltja – nem tudja ellátni 

a tagsággal járó feladatait, helyére új tag választandó. 

III.  

A Tanács működése 

Az Idősügyi Tanács negyedévente, illetve szükség szerint ülésezik. 

– Az Idősügyi Tanács nyílt szavazással választ elnököt a tagjai sorából. 

– Az Idősügyi Tanács ülését az elnök vezeti. Távollétében a Tanács állandó tagjai közül az 

általa megbízott tag elnököl. 

– Az Idősügyi Tanács kétéves munkatervet készít, amelyet a képviselő-testület hagy jóvá. A 

munkatervnek tartalmaznia kell a vállalt feladatokat és azok határidejét. Amennyiben az 

Idősügyi Tanács a vállalt feladatokat nem teljesíti, a Képviselő-testület elrendelheti a 

tagság újraválasztását. 

– Az Idősügyi Tanácshoz – állásfoglalás céljából – benyújtott anyagokat a Tanács Titkára 

nyilvántartásba veszi, és gondoskodik arról, hogy a következő ülésére előkészítésre 

kerüljön. A tárgyalandó kérdést, illetve mellékleteit az ülést megelőzően legkésőbb 5 

nappal korábban meg kell küldeni a Tanács tagjainak tanulmányozás céljából 

– A konzultációs javaslat, illetve állásfoglalás tartalmazhat javaslatokat, iránymutatásokat, 

módosításra vonatkozó indítványokat, azonban az nem kötelezi a Képviselő-testületet, 

valamint Bizottságot döntése meghozatalakor. 

– Az elnök az állásfoglalást szavazásra bocsátja. Az Idősügyi Tanács álláspontját többségi 

egyetértéssel alakítja ki. 

– Az Idősügyi Tanács minden elé kerülő kérdéssel kapcsolatos egységes szakmai 

véleményét, állásfoglalását írásban rögzíti. Az Idősügyi Tanács állásfoglalását a Tanács 

ülését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül megküldi a megkereső 

szervnek, illetve a döntésre jogosult Képviselő-testületnek, illetékes bizottságának. Az 

Idősügyi Tanács állásfoglalásának eredeti példányát az elnök és a titkár szignálja. 

– Az Idősügyi Tanács üléséről emlékeztetőt kell készíteni, amelyben a többségi véleményt, 

illetve a tagok esetleges külön véleményét rögzíteni kell. 

Az Idősügyi Tanács működésével kapcsolatos anyagokat, úgymint 

– a tagok kiválasztásával kapcsolatos dokumentumokat 
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– a meghívókat, jelenléti íveket,  

– állásfoglalásra benyújtott dokumentációt, 

– a szakvéleményt,   

– az Idősügyi Tanács más szervekkel történő együttműködésével kapcsolatos 

megállapodásokat 

– egyéb dokumentációkat Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 

iratkezelési szabályzatáról szóló 13/2004. (II. 16.) sz. Jegyzői utasításban foglaltak szerint 

meg kell őrizni. 

 

(2) Az Ifjúsági Tanácsról szóló 5. sz. melléklet törlésre kerül. 

(3) Az Nők Tanácsáról szóló 6. sz. melléklet az alábbiak szerint módosul: 

A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség biztosítása az Európai Uniónak is kiemelt kérdései 

közé tartozik, megkívánja a tagállamoktól, hogy határozott lépéseket tegyenek a nők 

tényleges egyenjogúsítása érdekében az élet legkülönbözőbb területein - például az oktatás, az 

egészségügy, a munkaerőpiac és a szociális biztonság területén.  

Szentendre Város eleget kíván tenni ennek az elvárásnak, ezért hozza létre a „Nők Tanácsát”, 

mely a város területén élő nők érdekképviseletére létesült szervezetek, klubok, intézmények, 

valamint az Önkormányzat képviseleti rendszerében működő érdekegyeztető szerve, mely 

tájékoztató és konzultációs szerepével, szakmai munkájával, a civil szféra szakembereinek 

tudásával és tapasztalatával nagyban hozzájárul közös céljaink eléréshez. 

I.  

A Tanács feladatai: 

 a Szentendrén élő nők és az Önkormányzat közötti folyamatos együttműködés 

megvalósítása 

 Szentendre Város Önkormányzat nőbarát program elemeinek megvalósítása 

 a városban élő nők életkörülményeiket közvetlenül érintő intézkedésekkel összefüggő 

konzultációs, valamint javaslattételi lehetőség biztosítása.  

 az Önkormányzat által alkotott, nőket érintő rendelet tervezetek, határozatok 

véleményezése, javaslatok készítése. 

 a nők esélyegyenlőségét érintő jogszabályok és cselekvési programok tervezeteinek 

véleményezése, új programok, rendelet-módosítások kezdeményezése. 

 közreműködik a nők esélyegyenlőségének javítását szolgáló hazai és nemzetközi 

támogatással megvalósuló programok pályázati feltételeinek előkészítésében. 

 a nők érdekeinek védelmét szolgáló intézkedések kezdeményezése.  

II.  

A Tanács összetétele: 

Szavazati joggal rendelkező, állandó tagok: 

- 1 tag polgármesteri delegált 

- 6 tag szentendrei nő és/vagy nők életkörülményeit érintő kérdésekkel foglalkozó szervezet 

delegáltja 

Szavazati joggal nem rendelkező, állandó tag: 

- szakmai titkár: jegyző által megjelölt köztisztviselő 

 

A Nők Tanácsának tagságára jelentkezhet minden szentendrei lakcímkártyával rendelkező 18. 

életévét betöltött nő, ill. minden olyan szentendrei székhellyel rendelkező, a nők 

életkörülményeit érintő kérdésekkel foglalkozó szervezet, amely egy szentendrei 

lakcímkártyával rendelkező, előre megnevezett delegáltját jelöli a tagságra.  

Egy szervezet csak egy delegáltat jelölhet. 

A jelentkezésre a Polgármesteri Hivatalhoz elektronikusan eljutatott önéletrajzzal és 

programtervezettel van lehetőség. Határidő a delegáló fórum megtartása előtti 8. 
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munkanap16.00 óra. Ezt követően a tagjelöltek önéletrajza és programtervezete megtekinthető 

Szentendre Város honlapján. 

Előzetes jelentkezésük alapján a Nők Tanácsának tagjait és póttagjait delegáló fórum 

választja. A delegáló fórum tagja lehet minden szentendrei lakcímkártyával rendelkező a 18. 

életévét betöltött nő.  

Szavazategyenlőség esetén a tagság sorsolás útján dől el.  

Amennyiben a megválasztott tag – szentendrei nő vagy szentendrei székhellyel rendelkező, a 

nők életkörülményeit érintő kérdésekkel foglalkozó szervezet előre megnevezett delegáltja – 

nem tudja ellátni a tagsággal járó feladatait, helyére új tag választandó. 

III.  

A Tanács működése 

A Nők Tanácsa negyedévente, illetve szükség szerint ülésezik. 

– A Nők Tanácsa nyílt szavazással választ elnököt a tagjai sorából. 

– A Nők Tanácsának ülését az elnök vezeti. Távollétében a Tanács állandó tagjai közül az 

általa megbízott tag elnököl. 

– A Nők Tanácsa kétéves munkatervet készít, amelyet a képviselő-testület hagy jóvá. A 

munkatervnek tartalmaznia kell a vállalt feladatokat és azok határidejét. Amennyiben a 

Tanács a vállalt feladatokat nem teljesíti, a Képviselő-testület elrendelheti a tagság 

újraválasztását. 

– A Nők Tanácsához – állásfoglalás céljából – benyújtott anyagokat a Tanács Titkára 

nyilvántartásba veszi, és gondoskodik arról, hogy a következő ülésére előkészítésre 

kerüljön. A tárgyalandó kérdést, illetve mellékleteit az ülést megelőzően legkésőbb 5 

nappal korábban meg kell küldeni a Tanács tagjainak tanulmányozás céljából 

– A konzultációs javaslat, illetve állásfoglalás tartalmazhat javaslatokat, iránymutatásokat, 

módosításra vonatkozó indítványokat, azonban az nem kötelezi a Képviselő-testületet, 

valamint Bizottságot döntése meghozatalakor. 

– Az elnök az állásfoglalást szavazásra bocsátja. A Nők Tanácsa álláspontját többségi 

egyetértéssel alakítja ki. 

– A Nők Tanácsa minden elé kerülő kérdéssel kapcsolatos egységes szakmai véleményét, 

állásfoglalását írásban rögzíti. A Nők Tanácsa állásfoglalását a Tanács ülését követően 

haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül megküldi a megkereső szervnek, illetve 

a döntésre jogosult Képviselő-testületnek, illetékes bizottságának. A Nők Tanácsának 

állásfoglalásának eredeti példányát az elnök és a titkár szignálja. 

– A Nők Tanácsának üléséről emlékeztetőt kell készíteni, amelyben a többségi véleményt, 

illetve a tagok esetleges külön véleményét rögzíteni kell. 

A Nők Tanácsának működésével kapcsolatos anyagokat, úgymint 

– a tagok kiválasztásával kapcsolatos dokumentumokat 

– a meghívókat, jelenléti íveket,  

– állásfoglalásra benyújtott dokumentációt, 

– a szakvéleményt,   

– az Idősügyi Tanács más szervekkel történő együttműködésével kapcsolatos 

megállapodásokat 

– egyéb dokumentációkat  

Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának iratkezelési szabályzatáról szóló 

13/2004. (II. 16.) sz. Jegyzői utasításban foglaltak szerint meg kell őrizni. 

(4) A Vállalkozók Tanácsáról szóló 7. sz. melléklet az alábbiak szerint módosul: 

I.  

A Tanács feladatai: 

 a Szentendrén élő, és itt adózó vállalkozók és az Önkormányzat közötti folyamatos 

együttműködés megvalósítása 
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 helyi iparűzési adót fizetők összefogása, regisztrálása; 

 vállalkozókat segítő rendezvények szervezése; 

 tájékoztatás pályázati lehetőségről a vállalkozók részére, amennyiben arra igényt 

tartanak és feliratkoznak a hírlevélre; 

 a vállalkozókat érintő kérdésekben a döntések előkészítése során véleményt nyilvánít, 

javaslatot tehet a Képviselő-testület részére. 

II.  

A Tanács összetétele: 

Szavazati joggal rendelkező, állandó tagok: 

- 1 tag polgármesteri delegált 

- 1 tag a Szentendrén működő 10 legnagyobb iparűzési adót fizető vállalkozó által delegált 

személy 

- 1 tag kereskedelemmel foglalkozó szentendrei szakember 

- 1 tag vendéglátással foglalkozó szentendrei szakember 

- 1 tag szentendrei iparos vagy kézműves 

- 1 tag szentendrei termelő 

- 1 tag egyéb szolgáltató 

Szavazati joggal nem rendelkező, állandó tag: 

- szakmai titkár: vállalkozási referens 

A Vállalkozók Tanácsának tagságára jelentkezhet minden szentendrei lakcímkártyával 

rendelkező legalább középfokú szakirányú végzettségű személy. A jelentkezésre a szakterület 

megjelölésével a Polgármesteri Hivatalhoz elektronikusan eljutatott önéletrajzzal és szakmai 

programtervezettel van lehetőség. Határidő a delegáló fórum megtartása előtti 8. 

munkanap16.00 óra. Ezt követően a tagjelöltek önéletrajza és programtervezete megtekinthető 

Szentendre Város honlapján. 

Előzetes jelentkezésük alapján az öt szakterület tagjait és póttagjait delegáló fórum választja. 

A delegáló fórum tagja lehet minden szentendrei lakcímkártyával rendelkező a fenti 

szakterületek egyikéhez tartózó 18. életévét betöltött személy.  

A választás szakterületenként folyik. A választó csak a saját szakterülete egy jelöltjére adhat 

le szavazatot. 

Szavazategyenlőség esetén a tagság sorsolás útján dől el.  

Amennyiben a megválasztott tag nem tudja ellátni a tagsággal járó feladatait, helyére új tag 

választandó. 

III.  

A Tanács működése 

A Vállalkozók Tanácsa negyedévente, illetve szükség szerint ülésezik. 

– A Vállalkozók Tanácsa nyílt szavazással választ elnököt a tagjai sorából. 

– A Vállalkozók Tanácsainak ülését az elnök vezeti. Távollétében a Tanács állandó tagjai 

közül az általa megbízott tag elnököl. 

– A Vállalkozók Tanácsa kétéves munkatervet készít, amelyet a képviselő-testület hagy 

jóvá. A munkatervnek tartalmaznia kell a vállalt feladatokat és azok határidejét. 

Amennyiben a Vállalkozók Tanácsa a vállalt feladatokat nem teljesíti, a Képviselő-testület 

elrendelheti a tagság újraválasztását. 

– A Vállalkozók Tanácsához – állásfoglalás céljából – benyújtott anyagokat a Vállalkozók 

Tanácsának Titkára nyilvántartásba veszi, és gondoskodik arról, hogy a következő ülésére 

előkészítésre kerüljön. A tárgyalandó kérdést, illetve mellékleteit az ülést megelőzően 

legkésőbb 5 nappal korábban meg kell küldeni a Tanács tagjainak tanulmányozás céljából 

– A konzultációs javaslat, illetve állásfoglalás tartalmazhat javaslatokat, iránymutatásokat, 

módosításra vonatkozó indítványokat, azonban az nem kötelezi a Képviselő-testületet, 

valamint Bizottságot döntése meghozatalakor. 
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– Az elnök az állásfoglalást szavazásra bocsátja. A Vállalkozók Tanácsa álláspontját 

többségi egyetértéssel alakítja ki. 

– A Vállalkozók Tanácsa minden elé kerülő kérdéssel kapcsolatos egységes szakmai 

véleményét, állásfoglalását írásban rögzíti. A Vállalkozók Tanácsa állásfoglalását a 

Tanács ülését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül megküldi a 

megkereső szervnek, illetve a döntésre jogosult Képviselő-testületnek, illetékes 

bizottságának. A Vállalkozók Tanácsa állásfoglalásának eredeti példányát az elnök és a 

titkár szignálja. 

– A Vállalkozók Tanácsának üléséről emlékeztetőt kell készíteni, amelyben a többségi 

véleményt, illetve a tagok esetleges külön véleményét rögzíteni kell. 

A Vállalkozók Tanácsának működésével kapcsolatos anyagokat, úgymint 

– a tagok kiválasztásával kapcsolatos dokumentumokat 

– a meghívókat, jelenléti íveket,  

– állásfoglalásra benyújtott dokumentációt, 

– a szakvéleményt,   

– a Vállalkozók Tanácsának más szervekkel történő együttműködésével kapcsolatos 

megállapodásokat 

– egyéb dokumentációkat Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 

iratkezelési szabályzatáról szóló 13/2004. (II. 16.) sz. Jegyzői utasításban foglaltak szerint 

meg kell őrizni. 

(5) A Művészeti Tanácsról szóló 8. sz. melléklet II. fejezete az alábbiakkal egészül ki: 

A választás szakterületenként folyik. A választó csak a saját szakterülete egy jelöltjére adhat 

le szavazatot. Szavazategyenlőség esetén a tagság sorsolás útján dől el.  

Amennyiben a megválasztott tag nem tudja ellátni a tagsággal járó feladatait, helyére új tag 

választandó. 

A Művészeti Tanács elnöke, illetve bármely állandó tag indítványára szavazati joggal nem 

rendelkező állandó vagy eseti szakértőket is felkérhet. 

.  

6.§ 

(1) A rendelet az alábbi melléklettel egészül ki: 

„Környezetvédelmi Tanács” 

I.  

A Tanács feladatai: 

 a tevékenységüket Szentendrén kifejtő környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek 

és az Önkormányzat közötti folyamatos együttműködés megvalósítása 

 helyi környezetvédelmi tevékenységet kifejtő civil szervezetek összefogása; 

 tájékoztatás pályázati lehetőségről a szervezetek részére, amennyiben arra igényt tartanak 

és feliratkoznak a hírlevélre; 

 a környezetvédelmet érintő kérdésekben a döntések előkészítése során 

véleménynyilvánítás, javaslattétel a Képviselő-testület részére. 

II.  

A Tanács összetétele: 

Szavazati joggal rendelkező, állandó tagok: 

- 1 tag polgármesteri delegált 

- 1 tag a környezetvédelemi vagy vízügyi mérnök 

- 1 tag környezetvédelmi szakember 

- 1 tag tájépítész 

- 1 tag településtervező mérnök 

- 1 tag állatorvos 

- 1 tag civil környezetvédő 



 79 

Szavazati joggal nem rendelkező, állandó tag: 

- szakmai titkár: környezetvédelmi referens 

A Környezetvédelmi Tanács környezetvédelmi vagy vízügyi mérnök, környezetvédelmi 

szakember, településtervező mérnök, állatorvos valamint tájépítész tagjának jelentkezhet 

minden szentendrei lakcímkártyával rendelkező személy, aki igazolni tudja, hogy felsőfokú 

szakirányú végzettséggel rendelkezik.  

A Környezetvédelmi Tanács civil környezetvédő tagjának jelentkezhet minden szentendrei 

lakcímkártyával rendelkező 18. életévet betöltött személy, akit egy szentendrei székhellyel 

rendelkező, környezetvédelmi tevékenységet folytató szervezet megbízólevéllel lát el. Egy 

szervezet csak egy delegáltat jelölhet. 

A jelentkezésre a szakterület megjelölésével a Polgármesteri Hivatalhoz elektronikusan 

eljutatott önéletrajzzal és szakmai programtervezettel van lehetőség. Határidő a delegáló 

fórum megtartása előtti 8. munkanap16.00 óra. Ezt követően a tagjelöltek önéletrajza és 

programtervezete megtekinthető Szentendre Város honlapján. 

Előzetes jelentkezésük alapján a szakterületek tagjait és póttagjait delegáló fórum választja. A 

delegáló fórum tagja lehet minden szentendrei lakcímkártyával rendelkező a fenti 

szakterületek egyikéhez tartózó 18. életévét betöltött személy.  

A választás szakterületenként folyik. A választó csak a saját szakterülete egy jelöltjére adhat 

le szavazatot. 

Szavazategyenlőség esetén a tagság sorsolás útján dől el.  

Amennyiben a megválasztott tag – szakember vagy a szentendrei székhellyel rendelkező, a 

környezetvédelemmel foglalkozó szervezet előre megnevezett delegáltja – nem tudja ellátni a 

tagsággal járó feladatait, helyére új tag választandó. 

III.  

A Tanács működése. 

A Környezetvédelmi Tanács negyedévente, illetve szükség szerint ülésezik. 

– A Környezetvédelmi Tanács nyílt szavazással választ elnököt a tagjai sorából. 

– A Környezetvédelmi Tanács ülését az elnök vezeti. Távollétében a Tanács állandó 

tagjai közül az általa megbízott tag elnököl. 

– A Környezetvédelmi Tanács kétéves munkatervet készít, amelyet a képviselő-testület 

hagy jóvá. A munkatervnek tartalmaznia kell a vállalt feladatokat és azok határidejét. 

Amennyiben a Vállalkozók Tanácsa a vállalt feladatokat nem teljesíti, a Képviselő-

testület elrendelheti a tagság újraválasztását. 

– A Környezetvédelmi Tanácshoz – állásfoglalás céljából – benyújtott anyagokat a 

Tanács Titkára nyilvántartásba veszi, és gondoskodik arról, hogy a következő ülésére 

előkészítésre kerüljön. A tárgyalandó kérdést, illetve mellékleteit az ülést megelőzően 

legkésőbb 5 nappal korábban meg kell küldeni a Tanács tagjainak tanulmányozás 

céljából. 

– A konzultációs javaslat, illetve állásfoglalás tartalmazhat javaslatokat, 

iránymutatásokat, módosításra vonatkozó indítványokat, azonban az nem kötelezi a 

Képviselő-testületet, valamint Bizottságot döntése meghozatalakor. 

– Az elnök az állásfoglalást szavazásra bocsátja. A Környezetvédelmi Tanács 

álláspontját többségi egyetértéssel alakítja ki. 

– A Környezetvédelmi Tanács minden elé kerülő kérdéssel kapcsolatos egységes 

szakmai véleményét, állásfoglalását írásban rögzíti. Állásfoglalását a Tanács ülését 

követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül megküldi a megkereső 

szervnek, illetve a döntésre jogosult Képviselő-testületnek, illetékes bizottságának. 

– A Környezetvédelmi Tanács üléséről emlékeztetőt kell készíteni, amelyben a többségi 

véleményt, illetve a tagok esetleges külön véleményét rögzíteni kell. 

A Környezetvédelmi Tanács működésével kapcsolatos anyagokat, úgymint 
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 a tagok kiválasztásával kapcsolatos dokumentumokat 

 a meghívókat, jelenléti íveket,  

 állásfoglalásra benyújtott dokumentációt, 

 a szakvéleményt,   

 a más szervekkel történő együttműködésével kapcsolatos megállapodásokat 

 egyéb dokumentációkat 

Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának iratkezelési szabályzatáról 

szóló 13/2004. (II. 16.) sz. Jegyzői utasításban foglaltak szerint meg kell őrizni. 

(2)A rendelet az alábbi melléklettel egészül ki: 

„Sport Tanács” 

 

I.  

A Tanács feladatai: 

 a szentendrei székhellyel rendelkező sporttevékenységet kifejtő civil szervezetek és az 

Önkormányzat közötti folyamatos együttműködés megvalósítása 

 helyi sportszervezetek összefogása; 

 tájékoztatás pályázati lehetőségről a szervezetek részére, amennyiben arra igényt tartanak 

és feliratkoznak a hírlevélre; 

 a sportot érintő kérdésekben a döntések előkészítése során véleménynyilvánítás, 

javaslattétel a Képviselő-testület részére. 

II.  

A Tanács összetétele: 

Szavazati joggal rendelkező, állandó tagok: 

- 1 tag polgármesteri delegált 

- 2 tag labdasportok valamelyikét űző személy (pl.: futball, kézilabda, nem ide sorolva a 

vízilabdát) 

- 1 tag vízi sportok valamelyikét űző személy (pl.: úszás, vízilabda, kajak, kenu) 

- 1 tag erdei sportok valamelyikét űző személy (pl.: tájfutás, lovaglás, erdei kerékpározás) 

- 1 tag az egyéb sportok képviselője (pl.: baseball, sakk) 

- 1 tag a küzdősportok képviselője (pl.: harcművészetek, vívás) 

Szavazati joggal nem rendelkező, állandó tag: 

- szakmai titkár: sportreferens 

 

A Sport Tanács tagságára jelentkezhet minden szentendrei lakcímkártyával rendelkező, 18. 

életévét betöltött személy, ill. minden olyan szentendrei székhellyel rendelkező sporttal 

foglalkozó szervezet, amely egy szentendrei lakcímkártyával rendelkező, előre megnevezett 

delegáltját jelöli a tagságra. Egy szervezet csak egy delegáltat jelölhet. 

A jelentkezésre a szakterület megjelölésével a Polgármesteri Hivatalhoz elektronikusan 

eljutatott önéletrajzzal és szakmai programtervezettel van lehetőség. Határidő a delegáló 

fórum megtartása előtti 8. munkanap16.00 óra. Ezt követően a tagjelöltek önéletrajza és 

programtervezete megtekinthető Szentendre Város honlapján. 

Előzetes jelentkezésük alapján a szakterületek tagjait és póttagjait delegáló fórum választja. A 

delegáló fórum tagja lehet minden szentendrei lakcímkártyával rendelkező a fenti 

szakterületek egyikéhez tartózó 18. életévét betöltött személy.  

A választás szakterületenként folyik. A választó csak a saját szakterülete egy jelöltjére adhat 

le szavazatot. Szavazategyenlőség esetén a tagság sorsolás útján dől el.  

Amennyiben a megválasztott tag nem tudja ellátni a tagsággal járó feladatait, helyére új tag 

választandó. 
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III.  

A Tanács működése 

A Sport Tanács negyedévente, illetve szükség szerint ülésezik. 

– A Sport Tanács nyílt szavazással választ elnököt a tagjai sorából. 

– A Sport Tanács ülését az elnök vezeti. Távollétében a Tanács állandó tagjai közül az 

általa megbízott tag elnököl. 

– A Sport Tanács kétéves munkatervet készít, amelyet a képviselő-testület hagy jóvá. A 

munkatervnek tartalmaznia kell a vállalt feladatokat és azok határidejét. Amennyiben 

a Vállalkozók Tanácsa a vállalt feladatokat nem teljesíti, a Képviselő-testület 

elrendelheti a tagság újraválasztását. 

– A Sport Tanácshoz – állásfoglalás céljából – benyújtott anyagokat a Tanács Titkára 

nyilvántartásba veszi, és gondoskodik arról, hogy a következő ülésére előkészítésre 

kerüljön. A tárgyalandó kérdést, illetve mellékleteit az ülést megelőzően legkésőbb 5 

nappal korábban meg kell küldeni a Tanács tagjainak tanulmányozás céljából. 

– A konzultációs javaslat, illetve állásfoglalás tartalmazhat javaslatokat, 

iránymutatásokat, módosításra vonatkozó indítványokat, azonban az nem kötelezi a 

Képviselő-testületet, valamint Bizottságot döntése meghozatalakor. 

– Az elnök az állásfoglalást szavazásra bocsátja. A Sport Tanács álláspontját többségi 

egyetértéssel alakítja ki. 

– A Sport Tanács minden elé kerülő kérdéssel kapcsolatos egységes szakmai 

véleményét, állásfoglalását írásban rögzíti. Állásfoglalását a Tanács ülését követően 

haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül megküldi a megkereső szervnek, 

illetve a döntésre jogosult Képviselő-testületnek, illetékes bizottságának. 

– A Sport Tanács üléséről emlékeztetőt kell készíteni, amelyben a többségi véleményt, 

illetve a tagok esetleges külön véleményét rögzíteni kell. 

A Sport Tanács működésével kapcsolatos anyagokat, úgymint 

 a tagok kiválasztásával kapcsolatos dokumentumokat 

 a meghívókat, jelenléti íveket,  

 állásfoglalásra benyújtott dokumentációt, 

 a szakvéleményt,   

 a más szervekkel történő együttműködésével kapcsolatos 

megállapodásokat 

 egyéb dokumentációkat 

Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának iratkezelési szabályzatáról 

szóló 13/2004. (II. 16.) sz. Jegyzői utasításban foglaltak szerint meg kell őrizni. 

 

7.§ 

 

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Javasolja napirendre tűzni a 2-es sürgősségi tájékoztatót, 

melyet szavazásra bocsát. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 3616   Száma: 12.02.09/19/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 09 18:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

     

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a sürgősségi tájékoztatást a Szentendre 

belvárosának átépítéséről a Képviselő-testület napirendre tűzi. 

 

 

Sürgősségi tájékoztató Szentendre belvárosának átépítése- Dumtsa Jenő utcában 

és a Bogdányi utca elejére beépített dekor beton lapok síkosságáról 

Előadó:  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat, megadja a szót dr. Filó 

András képviselőnek. 
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dr. Filó András képviselő: Felhívja a figyelmet arra, hogy az igazságügyi szakértő 

megvizsgálta a burkolatokat, a dekorlappal kapcsolatban azt a tájékoztatást kapta tőle, hogy 

az Ő tudomása szerint ez kültéri falburkoló lap. Amennyiben ez így van, akkor a tervező 

felelőssége, és nem a kivitelezőé. Véleménye szerint prezentálni kell azokat a 

dokumentációkat a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek, ami igazolja, hogy ez a dekorbeton 

burkolat ez kültérre járólapként alkalmazható. 

 

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

hogy adjon tájékoztatást, hogy eddig milyen intézkedések történtek ezzel kapcsolatban. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző:  Elmondja, hogy amikor leesett az első hó, akkor 

megemelkedett a panaszok száma, de már korábban is a kollégák folyamatosan jelezték, hogy 

nem megfelelő a burkolat. Az illetékesektől azt a választ kapta, hogy a burkolólapban lévő 

levélkék szolgálják a csúszás mentesítést. Ahogy a hó leesett onnantól kezdve közútkezelői 

szempontból semmilyen módon nem lehetett csúszás mentesíteni ezt a felületet.  Az 

Önkormányzat levélben értesítette a Pro Szentendre Kft-t, hogy a közút állapotáért nem vállal 

az önkormányzat felelősséget. Erre azt a választ kapták, hogy az Önkormányzatnak kellene 

jobban takarítani az utat. A Polgármester úr kérte a Pro Szentendre Kft-től, hogy a megoldási 

javaslatok keresése mellett, a tervezők munkajogi felelősségét is vizsgálják meg, mert jelen 

esetben a kivitelező azt valósította meg, ami az engedélyes tervekben szerepel. Erre 

vonatkozóan az az álláspont született, hogy rajtuk kívülálló okból kifolyólag áll elő ez a 

csúszás, több iratot is becsatoltak azzal kapcsolatban, hogy térburkolat és egyéb 

városépítészeti funkciónális elem, az anyag amit használtak. Továbbá az Önkormányzat 

kapott egy műszaki specifikációt. Időközben ez az állapot nem volt tartható, miután ott 

emberek közlekedtek, kereskedelmi egységek működnek. Az Önkormányzatnak intézkedni 

kellett, hiszen Pro Szentendre Kft. itt most nem tudott megfelelő gyorsasággal fellépni, ezért 

az Önkormányzat kollégái egy ideiglenes megoldást alkalmaztak, amiről úgy gondolja, hogy a 

biztonságot szolgálja. Az Önkormányzat írt a  KÖH-nek mint engedélyező hatóságnak levelet 

ebben az ügyben, hogy valamilyen módon érdesítve legyen ez a felület, amelyre azt a 

tájékoztatást kapta, hogy megkeresik a megfelelő technikát ennek a problémának a 

megszüntetésére.  

 

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

 

Fekete János képviselő: Elmondja, hogy a csoki bolt megközelíthetetlen. Felhívja a figyelmet 

a balesetveszélyre, és a kártérítési felelősségre. Mindenképen az érdesítést tartja jónak.  

 

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

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Ebben az ügyben is személyes egyeztetés történt. A 

csoki bolt előtti rész a bérlővel személyesen leegyeztetett megoldással került kialakításra, és 

teljesen biztosított ott a csúszásmentesítés. Ez a megoldás számára teljesen elfogadható volt és 

elégedettségét fejezte ki a hivatal gyors intézkedései miatt. 

 

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

 

Tolonics Gyula képviselő: Véleménye szerint is ezekre a problémákra gyors megoldás kell, 

mert balesetveszélyes.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót, dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőnek. 
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dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Az Önkormányzat kollégái is azonnal véleményt 

mondtak, hogy milyen megoldást lehet itt alkalmazni, csak miután műemléki területen van, 

ezért ehhez KÖH engedély kell. Éppen ezért vette fel az Önkormányzat a kapcsolatot 

Klanyczay úrral, hogy sürgősen megoldás kell ebben az ügyben. Olyan érdesítési 

technológiával, amit ez az anyag bír, és amivel tartósan de mégis esztétikusan megoldható a 

balesetmentesítés.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat, megadja a szót dr. Filó 

András képviselőnek. 

 

dr. Filó András képviselő: Felhívja a figyelmet az Önkormányzat felelősségére, amennyiben 

itt valaki balesetet szenved. Nem ért egyet olyan megoldással, amely nem szerepel ebben a 

javaslatban, javasolja addig is legalább egy szőnyeggel letakarni a felületet. Javasolja 

mindenképpen megkeresni a felelőst. A minősítőt tartja felelősnek, aki megadta erre a lapra az 

engedélyt. Személy szerint a gyártót Ivánka Betoncég műszaki vezetőjét kihívná, hogy így 

havas állapotában lássa, hogy milyen az Ő terméke. Javasolja felvételeket készíteni róla addig 

míg hó van. Továbbá mindenkit óva int a gányolástól. 

 

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

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Az Önkormányzat is elsőnek a szőnyeges megoldásra 

gondolt, csak miután nem lehet rögzíteni a lépcsők ívénél, ezért a szőnyeg és az OSB lap 

kombinációja valósult meg. Az OSB lapok pontosan be vannak illesztve, nem mozdulnak el, 

melyre csúszásmentesen az esztétikai szempontokat is figyelembe véve sötétszürke szőnyeg 

van helyezve. Javasolja Képviselő úrnak megnézni a területet. Úgy gondolja, hogy sikerült 

olyan megoldást találni ezzel, amely biztonságos, de ez valóban nem lehet végleges megoldás.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Kiss Károly képviselőnek. 

 

Kiss Károly képviselő: Véleménye szerint van erre megoldás, vidéken látott erre megoldást, 

ahol az ilyen burkolatba hullámos bemarást végeztek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Pintér Ádámnak, a Szociális, Ifjúsági és Sport 

Bizottság elnökének.  

 

Pintér Ádám SZISB elnök: Hiányolja a Pro Szentendre Kft. képviselőjét, válaszokat várt 

volna tőle, miután jogilag még munkaterületnek minősül. 

 

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

 

Fekete János képviselő: Javasolja, a régi bérházakban szereplő megoldás alkalmazását, ahol 

a szőnyeget, rúddal rögzítették a lépcsőknél.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Úgy gondolja, hogy itt most sok jó ötlet hangzott el, bízik 

abban, hogy ezekből a javaslatokból születik megoldás.  
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21. Előterjesztés intézményvezetői pályázat kiírásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3617   Száma: 12.02.09/21/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 09 19:04  

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 - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

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

59/2012. (II. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. elfogadja a határozat 1. és 2. számú mellékletét képző Templomdombi Általános Iskola 

valamint a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium nevelési-oktatási 

intézmények intézményvezetői megbízására kiírt pályázatok tartalmát, és az 

intézményvezetői pályázatokat kiírja; 

 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázati felhívások Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján 

és az Oktatási és Kulturális Közlönyben történő megjelenéséről intézkedjen, és a 

pályázati eljárásokat folytassa le; 

 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett pályázatokat elbírálásra terjessze be a 

Képviselő-testület 2012. évi júniusi ülésére. 

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: 2012. júniusi Képviselő-testületi ülés 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

22. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

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

módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: emlékeztet, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 

tagját már az előzőekben megválasztotta a testület.  

Ismerteti, hogy a III. határozati javaslatban, a testületi ülés anyagának díját a Jogi és Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság 250 Ft/ÁFA összegben javasolja meghatározni.  

 

dr. Filó András képviselő: a bizottsági struktúra alapján azt látja, hogy az LMP-nek három 

külsős bizottsági helye van – Lator László, Hídvégi Krisztina és Szebeni Lajos személyében.  

 

 

Mikrofonon kívül jelzik számára, hogy Szebeni úr a FIDESZ delegáltja.  

 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Filó képviselő úr rendreutasítását kéri Polgármester úrtól, mert az 

LMP-nek nincsenek képviselői, tehát bizottsági helyei sem lehetnek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: véleménye szerint Képviselő úrnak szíve-joga, hogy hogyan 

fogalmaz.  

 

Mikrofonon kívül vitatkoznak.  
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Fülöp Zsolt képviselő: szerinte világosan kell fogalmazni és kéri, hogy Polgármester úr 

ennek megfelelően vezesse az ülést. Polgármester úrnak kötelessége koordinálni, hiszen a 

Társaság az Élhető Szentendréért Társaság neve világos.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: már többször elmondta, hogy a Társaság az Élhető 

Szentendréért Társaság városházi pártnak minősül, így ehhez tudja magát tartani, és nem 

tartja negatívumnak, ha a TESZ-t bárki pártnak minősíti. Nem gondolja, hogy neki ebbe 

különösen bele kellene szólnia.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: ha egy egyesület nevét nem pontosan idézik, akkor joga van 

kijavítani.  

 

Fekete János képviselő: a Pest Megyei Bíróság levelét idézi, miszerint egy egyesület – még 

ha a városházán ül is – nem párt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Képviselő urat, hogy ezzel összefüggésben 

tanulmányozza – Fogarasi államtitkár szerkesztésében megjelent – szakirodalmat, melyet a 

következő ülésen át fog adni tájékozódásra.  

 

Fekete János képviselő: folytatásban elmondja, hogy az egyetemen oktatott anyag, az egy 

dolog, a törvény a szentírás – mint jogásznak kell, hogy tudja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szomorúnak tartja, hogy a Szentírást és a törvény egynek 

veszi.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: szeretne egy kicsit jogászkodni, ezért elmondja, hogy ha a 

szakirodalom úgy fogalmaz egy olyan egyesületről, amely a választópolgárok által egy 

választáson indul – majd mandátumhoz jut – azt a szakirodalom úgy nevezi, hogy városházi 

párt. Ettől még a Bíróságnak is igaza van, hogy a TESZ nem párt, hiszen egyesületként van 

bejegyezve, de  ő is azt mondaná, hogy a TESZ egyesület, de városházi pártként működik. E 

mögött semmilyen pejoratív megítélés nincs, ez tény kérdés.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a párt egy országos szervezet, amelynek vannak helyi szervezetei, de 

véleménye szerint a TESZ csak, és kizárólag szentendrei tevékenységgel bejegyzett egyesület, 

de könnyebb cimkékkel felaggatni, mert úgy lehet a pártok által Parlamentben elfoglalt helyre 

kategorizálni.  

 

Magyar Judit képviselő: ügyrendi hozzászólásában figyelmeztet, hogy az SZMSZ-ről 

készült előterjesztés megtárgyalása van napirenden, ezért kéri, hogy rról folytassák a 

tárgyalást.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: az elhangzott véleményre még elmondja, hogy a pártok nem 

csak országos szervezetek, mert lehetnek helyi pártok is. Az egyesületi törvény ide vonatkozó 

szabályát ismerteti.  

 

Pintér Ádám képviselő: visszatérve az előterjesztéshez elmondja, hogy a III. határozati 

javaslatba javasolt összeggel nem ért egyet, 1000 Ft+ÁFA összeget javasol. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Főjegyző Asszonynak megadja a szót. 
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dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a 2/b. mellékletben az Oktatási és Kulturális 

Bizottságra átruházott hatásköröket 25. ponttal javasolja kiegészíteni: „Dönt a közoktatás 

területéhez kötődő megállapodások megkötése, módosítás és megszüntetése tárgyában.” 

mondattal, valamint a 2/d. mellékletben,  a Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság feladatkörét 

javasolja kiegészíteni egy 27. ponttal: „Kapcsolatot tart, véleményét kikéri, és igény szerint 

együttműködik a Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal.”  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az 1000 Ft+ÁFA javaslatot befogadja.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: kérdezi, ha áttérnek az elektronikus formára, akkor a képviselők 

és a külsős bizottsági tagok milyen formában kapják meg az előterjesztéseket?  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: miután az E-mail kapacitás kizárja ekkora terjedelmű 

anyag tovább küldését, az előterjesztésekhez történő hozzáférés az intranet használatára épül, 

tehát csak egy értesítést kapnak arról, hogy az anyag mikor került feltöltésre. A pendrive-os 

megoldás más szabályozást igényel. 

 

Pintér Ádám képviselő: az új megoldással kapcsolatban megnyugtatásul elmondja, hogy a 

Hivatal informatikusaival is egyeztetett arról, hogy az intranetre és az internetre is könnyen 

kezelhető formában fognak az anyagok felkerülni. A pendrive-s megoldást is jónak tartja.  

 

dr. Filó András képviselő: régóta használja a számítógépet – bár nagyon rontja a szemét – de 

papíralapon könnyebben tud dolgozni, ezért a papírformátum megmaradását támogatja, 

elismerve azt, hogy az új megoldás gazdaságosabb és olcsóbb is.  

 

Kiss Károly képviselő: maximálisan támogatja az elhangzottakat, de ragaszkodik a 

papíralapú anyaghoz.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felhívja a figyelmet, hogy a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság által javasolt megoldás – az ülés anyagának költségének a tiszteletdíjból történő 

levonása – nem megoldható, pénzügyileg nem kezelhető.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: ismerteti a bizottság javaslatát pontosan: „amennyiben ennek 

van járható útja a Hivatalban, akkor javasolják” ezt a megoldást.  

 

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

és III. határozati javaslatokat, valamint a rendelet-tervezetet.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3618   Száma: 12.02.09/22/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 09 19:20  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 9 69.24 60.01 

Nem 2 15.38 13.33 

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 - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Kiss Károly Nem - 

Magyar Judit Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2012. (II.10.) önkormányzati rendelete 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

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

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször 

módosított 27/2008. (IX.10.) Önk sz. rendeletének (a továbbiakban R.) módosításáról az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A R. 3.§ (2) c.) pontjában, 10.§ (1) bekezdésében, 11.§ (1) bekezdésében, 13.§ (1) k.) 

pontjában, 15.§ (5) bekezdésében, 16.§ (2) bekezdésében, 22.§ (3) bekezdésében, 50.§ (5),(6) 

bekezdéseiben ,55.§-ban, valamint a. 2/b sz. melléklet 2. és 10. pontjában a „kisebbségi” 

szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szövegrész lép. 
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2. § 

 

(1) A R. 15.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Képviselő-testület és a bizottságok tagjai a testület ülés nyilvános anyagát a meghívó 

elektronikus úton történő kiküldésével egyidejűleg a város honlapján (www.szentendre.hu), a 

zárt ülések anyagát a zárt intranetes részen keresztül kapják meg. A Képviselő-testület és 

bizottságok tagjai, amennyiben az ülést megelőző 2. napig jelzik, a testületi ülés 

napirendjének teljes írásos anyagát térítés ellenében megkapják. Minden képviselő sms 

értesítést kap, amennyiben képviselő-testületi előterjesztés kerül kihelyezésre a város 

honlapjára” 

(2) A R. 15.§ (2) bekezdésben a „képviselők” szó törlésre kerül. 

(3) A R. 15.§ (4) bekezdés 2. francia bekezdésében a „lehetőség szerint” szövegrész törlésre 

kerül.  

3. § 

 

(1) A R. 2/b sz. melléklet az Oktatási és Kulturális Bizottság feladatköre az alábbiakkal 

egészül ki: 

„28. Stratégiai, koncepcionális kérdésekben és a bizottság által fontosnak tartott kérdésekben 

kikéri a Nők Tanácsának véleményét.” 

 

(2) A R. 2/b sz. mellékletben az Oktatási és Kulturális Bizottságnak a képviselő-testület által a 

bizottságra átruházott hatásköre az alábbi 25. ponttal egészül ki: 

„25. Dönt a közoktatás területéhez kötődő megállapodások megkötése, módosítás és 

megszüntetése tárgyában.” 

 

4. § 

 

A R. 2/c sz. melléklet a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság feladatköre az alábbiakkal 

egészül ki: 

„48. Stratégiai, koncepcionális kérdésekben és a bizottság által fontosnak tartott kérdésekben 

kikéri a Környezetvédelmi Tanácsnak és a Vállalkozói Tanácsnak a véleményét.” 

 

5. § 

A R. 2/c sz. melléklet a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság képviselő-testület által a 

bizottságra átruházott hatásköre az alábbiakkal egészül ki: 

(1)  „30. Jóváhagyja Szentendre Város gazdasági társaságainak féléves beszámolóját.” 

(2)  „31. Dönt az Önkormányzat tulajdonában lévő garázsok elidegenítéséről” 

 

 

6. § 

 

A R. 2/d sz. melléklet a Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság feladatköre az alábbiakkal 

egészül ki: 

„26. Stratégiai, koncepcionális kérdésekben és a bizottság által fontosnak tartott kérdésekben 

kikéri az Idősügyi Tanácsnak, a Nők Tanácsának és a Sport Tanácsnak a véleményét.” 
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„27. Kapcsolatot tart, véleményét kikéri, és igény szerint együttműködik a Kábítószerügyi 

Egyeztető Fórummal.” 

 

7. § 

 

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a R. 

2/a. sz. mellékletének a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatásköröknek 

11. pontja.” 

 

(2)      A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

Szentendre, 2012. február 9. 

 

 

 

 dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2012. (II. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az 5. számú 

függelékeken vezesse át a nemzetiségi önkormányzatok névváltozását. 

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

61/2012. (II. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a képviselő-testületi ülés 

teljes anyagának díja terjedelemtől függetlenül 1.000 Ft+ÁFA, melyet az önkormányzati 

képviselők és bizottsági tagok a pénztárban fizetnek meg. 

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

23. Előterjesztés a meglévő és létrejövő testvérvárosokkal történő kapcsolattartás 

tartalmára vonatkozó szempontrendszerről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést. Kérdés, észrevétel nem 

lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 3619   Száma: 12.02.09/23/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 09 19:21  

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 - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

62/2012. (II. 9.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

testvérvárosi kapcsolat létesítésére irányuló szándék esetén a 2. számú táblázatban 

meghatározott szempontokat vegye figyelembe a kapcsolattartás tartalmára vonatkozólag, 

úgy, hogy a város kinyilvánítja, hogy abban az esetben létesít testvérvárosi kapcsolatot, 

amennyiben a 2. táblázatban meghatározott feltételek többsége a gyakorlatban ténylegesen is 

teljesül. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  folyamatosan 
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

 

24.  Előterjesztés Magyar Judit Közbeszerzési Munkacsoportban betöltött tagságáról 

és Fekete János Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottsági 

tisztségéről történő lemondása tárgyában 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

19.21 órától zárt ülésen folytatódik a tanácskozás, melyről külön jegyzőkönyv készül.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 19.23 órakor a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők 

száma 13 fő.  

 

 

25.  Tájékoztató a bizottságok 2012. évi munkatervéről 

 Előadó: Bizottságok elnökei 

 

 

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

tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul vette.  

 

 

26. Egyebek 
 

 

Fülöp Zsolt képviselő: olyan tájékoztatást kapott, hogy a Tempero Zrt. ellen felszámolási 

eljárás indult, ez a cégbírósági adatlapon is fel van tüntetve. Kérdezi, hogy ezt vizsgálta-e az 

Önkormányzat. Javasolja, hogy a bankot nyilatkoztassák arról, hogy továbbra is vállalja-e a 

20 MFt-os garanciát.  

A testület figyelmét felhívja arra, hogy az izbégi műfüves pályát építő cég két tagját a 

szolnoki gyilkossággal kapcsolatban előzetes letartóztatásba helyezték. A Kft-nek garanciális 

problémái vannak a kivitelezés kapcsán, ezért kérdezi, hogy az Önkormányzat tervez-e jogi 

lépéseket? 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: emlékei szerint a garanciális problémákat a Sportcélú 

Kft Ügyvezetője ügyvédekkel próbálja egyenesbe hozni, így az elhangzott információt 

eljuttatják az Ügyvédnőnek. A Tempero Zrt-vel kapcsolatban kéri Aljegyző urat, hogy 

válaszoljon. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: ő a cégkivonaton – amely még decemberi volt – egy 

végrehajtási eljárást látott, amely folyamatban volt, felszámolásról szóló bejegyzést nem 

látott. A Tempero Zrt vezérigazgatójával beszélt, aki azt mondta, hogy összesen 4 eljárás volt, 

de mind a négyet elintézték. Megígérte, hogy az ezzel kapcsolatos iratokat megküldi neki. A 

garanciával kapcsolatban megkeresték a bankot, aki azt nyilatkozta, hogy részükről rendben 

van minden. A Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elé terjesztették a szerződés szövegét, 

ahol elfogadó nyilatkozat született.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdezi, hogy az előzőekben elmondottakról írásos nyilatkozat is van-

e?  
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dr. Kirchhof Attila aljegyző: a bank e-mailt küldött. A Tempero Zrt. Vezérigazgatója 

ígéretet tett, hogy e-mailban megküldi a válaszát, de a Hivatal szervere nem működött, ezért 

nem kaphatta meg.  

 

Magyar Judit képviselő:  

- kéri, hogy vegyék fel őt az összes bizottság postázó-listájára; 

- a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság határozatainak végrehajtásáról kér a következő ülésre 

információt; 

- a VSz Zrt. likviditásáról készített táblázatot a kiosztott formátumban feleslegesnek 

tartja, illetve javasolja legközelebb magyarázattal kiegészíteni.  

 

dr. Filó András képviselő:  

- beszámol arról, hogy a vihar során a Városháza ÉK-i részéről lezuhant egy cserép, 

amely majdnem a fejére esett; 

- a Tempero Zrt. 20 mFt-ra csökkentett garancia vállalásával kapcsolatban kérdezi, 

hogy nem kellett volna új pályázatot kiírni? 

- arról kapott információt, hogy a Csobánka feletti hegyen elhelyezett kettős kereszt  

mellett Dukay Igor védett növényeket talált, és kezdeményezi a kereszt lebontását. 

Felmerült benne, amit az Egres úti területen csináltak, hogy GPS-es fényképezőgéppel 

odahordták a növényeket és lefényképezték. Legutóbb arról kapott értesítést – 

Kretschmer úrtól – hogy a Pap-szigeten védett csillagvirágot talált. Kérdezi, hogy 

esetleg a város pénzeli-e az illetőt, mert az a véleménye, hogy bizonyos beruházásokat 

megpróbál megakadályozni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: visszautasítja az ilyen jellegű sarkításokat. Dukay Igorról 

elmondja, hogy minimális városi támogatással – az Élő Táj Egyesülettel összefogva –  

tanösvényt alakított ki a városban több helyen, amely a gyerekeknek az oktatását szolgálja.  

 

Beszámol arról, hogy Dukay Igor és Mészáros János között valóban volt egy vita, amely 

során lefolytattak velük egy egyeztetést, amelynek kézfogás lett a vége.  

 

Zakar Ágnes képviselő: nem kapott még meghívót a rendkívüli ülésre, kérdezi, hogy melyek 

lesznek a napirendi pontok.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a képviselőknek a most átadott csomagban az eddig 

elkészült előterjesztések vannak, de az üzleti tervek még nem készültek el, azokat február 13-

ig küldhetik a cégvezetők, így azok elkészülte után fogja Polgármester úr a meghívót 

elkészíteni.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő:  

- tájékoztat arról, hogy a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság minden olyan témát 

napirendre fog tűzni, amelyet a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság már nem tudott 

megtárgyalni,  

- felhívja a figyelmet, hogy a képviselői vagyonnyilatkozatok leadási határideje január 

31-e volt, a bizottság leellenőrizte ezeket. Egy vagyonnyilatkozat volt hiányos, de az 

illető pótolta azt.  

 

Fekete János képviselő: az Atticus jelentéssel kapcsolatban kérdezi, hogy Horváth József úr 

– vagy ismeretlen tettes – ellen tettek-e feljelentés?  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: nem tettek még feljelentést, mert az Ügyvédnőt kérték meg az 

anyag áttekintésére, és az ő véleményére várnak. Tájékoztat, hogy Filó úr tett már feljelentést.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: beszámol arról, hogy az előző napon folytatott bizottsági ülésen 

meghallgatták az Ügyvédnőt és a Vezérigazgató urat is (Somogyi urat). Ennek során abban 

maradtak, hogy felkérik az Ügyvédnőt, hogy az Atticus jelentés alapján a szükséges jogi 

lépések megtételére – amelyekre Filó úr feljelentése nem tér ki – tegyen javaslatot a Hivatal 

felé. Emlékei szerint az áprilisi testületi ülés időpontját adták határidőnek. Elmondja, hogy 

Filó úr feljelentése alapján három témában indult eljárás.   

 

dr. Filó András képviselő: felhívja a figyelmet, hogy magánszemélyként tett feljelentést. A 

Ptk. alapján tett feljelentést: különösen jelentős vagyoni hátrány okozó hűtlen kezelés, 

számviteli rend megsértése és számítástechnikai adatokkal való visszaélés ügyében. Szerinte 

az Ügyvédnőnek nem kell az egész anyagot átolvasnia, csak az Atticus jelentést, amely 

alapján tette meg ő is a feljelentését. Hatásosabbnak tartaná, ha az Önkormányzat is tenne 

feljelentését, mert a nyomozóhatóság más szempontból nyomozna.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti a közmeghallgatás és a rendkívüli ülés időpontját. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, 19.40 órakor az ülést bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

polgármester címzetes főjegyző 
 


