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4/2011. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat 

2012. február 15-én (szerdán) 17.00 órakor megtartott 

közmeghallgatásáról 
 

 

 

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

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

Kun Csaba, Magyar Judit, Pintér Ádám és Tolonics Gyula képviselők. 

 

Távol vannak: Kiss Károly, dr. Pázmány Annamária, Zakar Ágnes képviselők  

    Hidegkuti Gergely képviselői mandátumáról lemondott 

 

Hivatalból jelen van: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző és dr. Kirchhof Attila aljegyző 

 

Tanácskozási joggal 

jelen van az ülésen:  Puhl Márta irodavezető, Bartha Enikő irodavezető, dr. Ligetfalvi Kinga 

Jegyzői kabinet vezetője, Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész, dr. 

Dóka Zsolt jogtanácsos és közbeszerzési szakértő, Virágh János 

városüzemeltetési referens, Schinkovits Lajosné közoktatási referens, 

dr. Gerendás Gábor Közigazgatási és Népjóléti iroda vezetője, Szirmai 

Erika építéshatóság vezetője, dr. Kammerer Judit testületi referens, 

Perneczky Sára főkertész, Sándorné Vincze Viktória környezetvédelmi 

referens, Háromszéki Judit közoktatási és civil referens, dr. Hevesi 

Tünde vagyongazdálkodási ügyintéző, Gabay Anett vagyonhasznosítási 

referens, Szakács-Bartucz Mariann nemzetközi és minőségi referens 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megnyitja az ülést, és megállapítja, hogy a közmeghallgatás 9 

fővel határozatképes. 

 

Ismerteti a mai alkalommal megtartandó közmeghallgatás témáját, indokoltságát, és 

tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a mai közmeghallgatás egyetlen tárgya a város 2012. évi 

költségvetésének ismertetése. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közmeghallgatás vezetését 

18 órakor át kell, hogy adja Alpolgármester úrnak, mert az ATV, Hírtv, illetve az M1 

televíziókhoz megy interjúra a BKV finanszírozásával kapcsolatban. Mint a médiából ismert 

lehet, a BKV az agglomeráció településeitől hozzájárulást kíván kérni a közösségi közlekedés 

finanszírozásához, és ezzel kapcsolatosan az agglomerációs települések érdekeit és érveit 

ismerteti.  

 

Bemutatja és elemzi a közmeghallgatásra készített prezentációt, amely a város 2012. évi 

költségvetését tartalmazza. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a prezentáció anyaga felkerül a 

honlapra. 
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Előadása után kéri, hogy a lakosság fogalmazza meg kérdéseit.  

 

Trieberné Gettlinger Gyöngyi (Vásárhelyi P.u.1.): a VOLÁNBUSZ Zrt. honlapján olvasta, 

hogy február 29-én lejár a cég és az Önkormányzat között kötött Közszolgáltatási szerződés, 

és még nem kötötték meg a következő időszakra. Kérdezi, hogy ha ez így van, hogy oldják 

meg a helyi közlekedést?  

Elmondja, hogy korábbi közmeghallgatáson feltett kéréseiből alig valósult meg valami, ezért 

megismétli azokat.  

1. A HÉV és Volán pályaudvar körül nincs megoldva a parkolás. Vannak üres 

területek, ahol ki lehetne alakítani parkolókat.  

2. Adófelhasználás miért nem látszik a város egyes választókerületein? A város nem 

csak a Fő tér és környékéből áll, ők Izbégen nem érzékeli a változást. 

3. Szentlászlói út vízelvezetése hogyan lesz megoldva? A Közútkezelő nem fordít 

megfelelő figyelmet erre, és a lakók is betemették az árkokat, az úttesten való 

közlekedés balesetveszélyes, az autók lefröcskölik a gyalogosokat. 

4. A  kőzúzalékkal beszórt utak balesetveszélyesek a kőfelverődés miatt.  

5. A Vasvári patikához vezető út mellett az új építésű ingatlannál a ház mellé tujákat 

ültettek, az meg fog nőni, ezáltal az út nem lesz belátható.  

6. A patakon átívelő korábbi híd elszállításra került, így a patakon nem lehet átkelni. 

7. A honlapon van érzékelhető javulás. Javasolja, hogy a közmeghallgatások, illetve 

fontosabb – a lakosságot érintő – eseményeket ki kellene plakátolni óvodákra, 

iskolákon, boltokon, orvosi rendelőben, templomokban és a patikák bejáratánál, 

hogy minél többen értesüljenek ezekről. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a csapadékvíz elvezetése több helyen 

elkészült a városban. Véleménye szerint a Gondozási Központ, a 11-es úti csomópont 

fejlesztése, a Kaiser’s mögött kialakított P+R parkoló kialakítása, mind a város pénzéből és a 

város területén végrehajtott fejlesztések, a városban lakók részére készültek.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: elmondja, hogy a Volánbusz által közzétett közlemény nem 

volt barátságos gesztus. Elszámolási vita van a Volánbusz és a város között, a vita rendezése 

érdekében a szakminisztérium segítségével a holnapi napon kerül sor egyeztetésre. A 

fejleményekről a Honlapon fognak tájékoztatást adni.  

A Pilis utcánál (régi focipályánál) a hiányzó híddal kapcsolatban elmondja, hogy a terület 

tulajdonosa hajlandóságot mutat a híd megépítésére, ha az ő területfejlesztési elképzeléseit a 

testület támogatni tudja. A környéken élők közül azonban sokan ellenzik a tulajdonos 

területfejlesztési elképzeléseit.  

 

Virágh János városüzemeltetési referens: Szentlászlói úttal kapcsolatos felvetésre 

tájékoztatást ad arról, hogy a Magyar Közút Zrt-vel közös bejárásra került sor az árkokkal, 

vízelvezetéssel kapcsolatban.  Elmondja, hogy az izbégi utakon is végeztek javításokat – 

megtörtént a Vasvári Pál utca meghosszabbítása, Forgách utcát megcsinálták, stb. A 

költségvetés szűkös lehetőségei mellett próbálják a karbantartási munkákat elvégezni. 

 

Szegő András (Barackos út 59/A.): a hvg.hu riportja által felvetett,  a V-8 beruházás körüli 

anomáliákkal kapcsolatban kér tájékoztatást és kérdezi Polgármester úrtól, hogy reagál-e a 

riportra a HVG-ben?  Másik észrevétele, hogy a járdák tisztítását a közterület-felügyelőknek 

ellenőrizniük kellene, esetleg bírság kiszabását javasolja.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy a HVG-ben a cikket az az újságíró 

írta, aki egy korábbi cikkben sem jelentette meg az általa személyesen előadottakat, most 

pedig nem is  kereste az ügyben. A VSz Zrt. vezetőváltása után az Atticus Zrt. végzett 

vizsgálatokat, melyeket a Képviselő-testület átadott az önkormányzat ügyvédjének, hogy 

amennyiben szükségesnek tartja, akkor jogi lépéseket kezdeményezzen. Dr. Filó András 

képviselő az ügyben feljelentést tett, amely alapján megindult az eljárás. A HVG-ben nincs 

lehetőség válaszadásra, de önkormányzat megteszi a szükséges lépéseket. 

 

dr. Filó András képviselő: az Atticus Zrt. jelentése alapján három bűncselekményben tett – 

ismeretlen tettes ellen feljelentést: hűtlen kezelés, számviteli rend megsértése és 

számítástechnikai adatokkal való visszaélés. Ismeretei szerint a hatóságnál az adatok bekérése 

van folyamatban.  

 

dr. Gerendás Gábor Közigazgatási és Népjóléti Iroda vezetője: a járdák tisztításával 

kapcsolatban elmondja, hogy már a hó leesése előtt – és azóta folyamatosan – 

tájékoztatásokat tesznek közzé, és a közterület-felügyelők a rendőrökkel együtt ellenőrzéseket 

végeznek. Fokozottan figyelnek a jégen tartózkodás szabályainak betartására és a 

hajléktalanok kihűlésének megelőzésére is.  

 

dr. Vásárhelyi Gyöngyvér (Szmolnyica stny. 4/3.): véleménye szerint a költségvetés bevételi 

oldalát 100 mFt-tal lehetne növelni úgy, ha az Önkormányzat a Pismány aljában lévő Egres 

úti fejlesztési területet lakóövezetbe vonná és ezután az önkormányzati telket közművesítené. 

A belterületbe vonást 10 éve kezdeményezték a tulajdonosok, ami még mindig nem történt 

meg.  Folyamatosan kapja a kérdést a tulajdonosoktól, hogy mikor történik meg a belterületbe 

vonás. Kéri, hogy a testület adjon választ a kérdésre.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy az ügy 2002-ig nyúlik vissza, ás 

kibékíthetetlen ellentét van a városfejlesztők és a városvédők között. Mediációt tartottak az 

ügyben, több javaslat született, de ezek sem oldották fel az ellentéteket. Az a véleménye, hogy 

a belterületbe vonás előtt mindenképpen készíttetni kell egy hatástanulmányt. Tájékoztat, 

hogy Alpolgármester úrnak adta át az ügy vitelét a továbbiakban.  

 

dr. Filó András képviselő: nem érti, hogy amikor a városnak nincs elég pénze a gyerekek 

étkeztetésére, akkor miért beszélnek hatástanulmány készítéséről, amely költsége kb. 50 

millió forint. Szerinte a városvezetés több bőrt akar lehúzni a tulajdonosokról. Elmondja, 

hogy a Kormányhivatalnál megtámadta az ügyben hozott határozatot, melyben a döntés 

mérföldkő lesz a város életében. A döntésnek – amely mérföldkő lesz, mert nagyon sokba fog 

kerülni a városnak – már meg kellett volna érkeznie, illetve napokon belül megérkezhet.  

 

Dankovits László (Nap u. 2/c.): a Nap utcában már elkészült a csatorna, kérdése, hogy meg 

lehetne-e csinálni az utat. Kérdezi, hogy ez mikor fog megtörténni? Elmondja azt az esetet, 

amikor a villanyoszlopokat lefestették, majd egy hét múlva az ELMŰ kivágta őket. Ennek 

nem volt értelme, ez pocsékolás.  

 

Tolonics Gyula képviselő: az oszlopok festése az ELMŰ költségvetését bánja. A tervek úgy 

készültek, hogy az út megépítéséhez az oszlopok áthelyezésére van szükség. Pályázatra vártak 

az útépítéshez, de nem volt olyan pályázat, amellyel ez megvalósítható lett volna. Tudomása 
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szerint most tárgyalnak egy kísérleti aszfaltburkolat kipróbálásáról. Mindezek alapján 

történtek lépések az utca rendezése ügyében.  

 

 

Sverteczkiné Eőry Andrea (Tómellék u. 7.): tájékoztat, hogy december és január 

hónapokban minden előzetes informálás nélkül az utcájukban járdán parkoló autósokat 30 

ezer forintra megbüntették. Elmondja, hogy 22 éve lakik ezen a címen, mindig ugyanoda áll a 

háza előtt a járdára, ami nem zavart senkit, annál inkább, mert az nagyon rossz minőségű. 

Kéri, hogy táblával engedélyezzék a járdán való parkolást, hogy az utcát a kétirányú 

forgalomra használhassák.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot, hogy 

vizsgálja meg a parkolásra vonatkozó kérést. Megadja a szót a Közigazgatási és Népjóléti 

Iroda vezetőjének, adjon választ a büntetésekkel kapcsolatban.  

 

dr. Gerendás Gábor Közigazgatási és Népjóléti Iroda vezetője: elmondja, hogy a közterület-

felügyelők a rendőrökkel együttesen járőröznek, de a jogszabályoknak megfelelően a 

Rendőrség jár el. Ígéretet tesz arra, hogy a bizottság megvizsgálja, hogy hol van lehetőség 

módosításra, illetve a parkolás engedélyezésére.  

 

dr. Filó András képviselő: nemcsak a Tómellék utcában, hanem a város több utcájában is 

büntettek a közelmúltban. Tájékoztatásul elmondja, ha az illető nem fizeti be a csekket, akkor 

le kell adnia a rendszámot, illetve magánszemélyt 500 ezer Ft, míg céget 1 millió Ft bírsággal 

is sújthatják.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megismétli, hogy a bizottság megvizsgálja a kérdést.  

 

Kapás Ferenc (Szatmári u. 38.): elmondja, hogy több utca problémájáról van szó. Sokan 

beállhatnának a saját telkükre, de inkább a járdán parkolnak. Felhívja a figyelmet, hogy ki 

lehet jelölni a járdán is parkolási lehetőséget, ha marad 1,5 méter a gyalogosok részére.  

Jelzi továbbá, hogy: 

- Vasúti-villasor és Attila utca sarkán egy oszlopon megállni tilos és parkoló tábla is 

van, melyik érvényes? Elképzelhető, hogy a Patikánál a mozgáskorlátozottak részére 

történő parkolást szolgálná a tábla, de így nem értelmezhető.  

- A Bükkös parton az utca két végén nincs összhangban a KRESZ-táblázás – az egyik 

szakasz egyirányú, a másik pedig kétirányú. 

- a Dumtsa J. utcával kapcsolatban kérdezi, hogy mi került 900 MFt-ba és mit kívánnak 

tenni a csúszósság megakadályozása érdekében? Tábla jelzi a beruházás költségét, 

amely kérdésessé teszi, hogy megérte-e.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: köszöni a bejelentéseket, amelyeket a szakbizottság és a 

kollégák meg fognak vizsgálni. Tájékoztat, hogy a beruházás költsége nem csak a Dumtsa J. 

utca felújítását takarja. Az összeg a projekt egészét jelenti, amelynek több eleme van – 

Dumtsa J.u.22. (Tourinform), MűvészetMalom, Fő tér 12. A csúszóssággal kapcsolatban 

elmondja, hogy azt jelezték a kivitelező felé, aki ígéretet tett arra, hogy megvizsgálja, hogy 

miként lehet csúszásmentesíteni. A pillanatnyi helyzetet a Hivatal saját hatáskörben 

megoldotta.  

 

dr. Filó András képviselő: ismerteti, hogy jelen volt a helyszíni bejáráson, ahol a gyártók is 

látták, hogy a lapok csúsznak. Kiderült, hogy az anyagra igen, de a termékre nem készült 
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minősítő okirat. Az a megállapodás született, hogy valamilyen technológiát keresnek a 

síkosság mentesítésre – savazás, maratás, stokkolás, homokfúvás – de szerinte ki kell cserélni 

ezt a burkolatot.  

 

Tolonics Gyula képviselő: tájékoztat, hogy a Bükkös patak utcája a piac miatt kétirányú.  

 

 

Dr. Dietz Ferenc polgármester távozik az ülésteremből, a közmeghallgatás vezetését átadja 

dr. Török Balázs alpolgármester úrnak.  

 

 

Trenka István (János u. 18.): jelzi, hogy szerinte Polgármester úr eltávozásával a 

közmeghallgatás határozatképtelenné vált. A képviselők felelősségére hívja fel a figyelmet.  

Beszámol arról, hogy a mai napon kapta meg a VSz Zrt. Vezérigazgatójának levelét, 

amelyben arról tájékoztat, hogy a 7 %-os hulladékszállítási díj emelést vissza kellett vonni. 

Teszi ezt olyan stílusban, amely alapján magát a lakosságot és a képviselőket is „hülyének” 

nézi. Véleménye szerint ez a városvezetés felelőssége, hogy nem vonja felelősségre saját cége 

vezetőjét. 

 

dr. Dukai Miklós és Fülöp Zsolt képviselő megérkezik az ülésterembe.   

 

A költségvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy a bank a mostani nehéz gazdasági helyzet 

miatt nem enged ki további összeget. Óva int viszont attól, hogy a város újabb hitelt vegyen 

fel, vagy kötvényt bocsásson ki.  

A szociális juttatások csökkentésével, illetve megvonásával kapcsolatban az a véleménye, 

hogy a nem kötelező feladatokat kell csökkenteni, illetve megszüntetni. A szociális 

juttatásokra szükség van, hiszen azok az emberek kerülnek még rosszabb helyzetbe, akik 

eddig is támogatásra szorultak. Itt jegyzi meg, hogy a V-8 Uszoda működése nem kötelező 

feladat. 

A személyi juttatás előirányzat csökkenési elvárásával kapcsolatban kérdezi, hogy miért 

kellett 14 főt elbocsátani, nem lett volna jobb megoldás mindenkinek a fizetését 10 %-kal 

csökkenteni? Kérdezi, hogy a képviselők csökkentették-e saját tiszteletdíjukat?  

A János utcát nagyon szépen megcsinálták, de sajnos most nagyon nagy lett a forgalom, az 

autók száguldoznak rajta, a 30-as táblát nem veszik figyelembe. 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: a határozatképesség kb. 2 percig nem állt fenn, mert 

időközben megérkezett 2 képviselő, de a felelősséggel kapcsolatban igaza van Trenka úrnak.  

A VSz Zrt. Vezérigazgatójának megadja a szót, ha reagálni kíván az elhangzottakkal 

kapcsolatban, de úgy gondolja, sem a képviselőket, sem a lakosságot nem nézi hülyének. 

Viszont a nem fizetők kiszűrése fontos cél, ennek nyomán a mérőórák plombálásának 

átvétgele és a szemétszállítás ellenőrzésének bevezetését követően a nem fedezett veszteséget 

mindkét üzletágban harmadolták a vállalatnál.  

Jelzi, hogy a 2012. évi költségvetésben nincs tervezve 1 milliárd Ft hitel vagy kötvény, ez 

valami félreértés lehet. 

 

Trenka István: a költségvetés 7. pontjában szerepel az említett összeg.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: meg fogja adni a Közgazdasági Iroda Vezetőjének a szót, 

hogy elmagyarázza a felvetett tételt. 
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A V-8 Uszodával kapcsolatban elmondja, hogy valóban veszteségesen üzemel, de a tervek 

szerint ez a veszteség megszüntethető az uszoda koncesszióba adásával. Ha ez a megoldás 

sem lesz sikeres, akkor felmerül a bezárás lehetősége is.  

Az elbocsátásokkal kapcsolatban elmondja, hogy 6 embert küldtek el, a 10 álláshely pedig 

betöltetlen volt. Említést tesz arról, hogy reorganizálják a Hivatal működését, ezért nem 

döntött a testület a bérek csökkentéséről, mert a munka nem fog csökkenni, kevesebb ember 

több feladatot fog ellátni.  

A János utca forgalmával kapcsolatban felveszi a kapcsolatot az új rendőrkapitánnyal.  

 

Puhl Márta Közgazdasági Iroda vezetője: tájékoztatásul elmondja, hogy a 2012-es 

költségvetés nem tartalmaz hitelfelvételt, azt a bank sem fogadta volna el.  

 

Tolonics Gyula képviselő: működési hiány nincs a város költségvetésében.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: elnézést kér a késésért. Az Önkormányzat költségvetésének lényeges 

pontja, hogy miért van szükség újabb hitelre. Szerinte azért, mert a beruházások többe 

kerülnek, mint azt tervezték. A SZEI beruházás önrésze a kezdeti 77 millió forint önrész 

helyett több mint 600 millió forint lett – műszer beszerzés nélkül. A másik, hogy a 

beruházások elhibázottak voltak: gázmotor megvásárlás, hűtő-fűtőmű, V-8 uszoda 

kezességvállalás.  

Elmondja, hogy javaslatot tettek a polgármesteri-alpolgármesteri és képviselői díjak 

csökkentésére, hogy legalább jelképesen önmaguk esetében is takarékoskodjanak.  

 

Magyar Judit képviselő: elmondja, hogy a bizottsági struktúrára vonatkozó javaslataikat nem 

fogadták el, így a munkacsoportok megszüntetésével kikerültek a szakértők, akiknek a 

véleménye továbbra is fontos lett volna.  

 

Miakich Gábor (Meggyfa u. 9.): a városban több helyen lát homoktárolókat, de ezek inkább 

a sík területen vannak kihelyezve. Kérdezi, hogy ki dönti el, hogy hova kerüljenek ezek?  

Véleménye szerint a Képviselő-testület jégen jár, mert az Önkormányzat adósságállománya 

olyan mértékű, ami évi szinten 260 mFt törlesztést jelent, ami 2 év múlva már 700 mFt felett 

lesz, tehát nem csökkenni, hanem nőni fog.  

Kifogásolja, hogy a prezentációt nem lehetett követni. A megoldás az lett volna, ha legalább 1 

héttel előtte felteszik a honlapra, így a lakosság készülni tudott volna. Elmondja, hogy azt 

egyszerű lesz meghozni, hogy hogyan kell csökkenteni a költségeket, de ezt végig kell vinni, 

ami sokkal nehezebb lesz. Ne felejtsék el, ha a képviselők munkája nem csökken, akkor a 

Hivatal munkája sem csökken. A költségvetést egyébként szakmailag tökéletesnek tartja.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: a homok kihelyezése a gyalogosforgalom biztonságossá 

tétele érdekében van kihelyezve, nem az autósforgalom céljára, de a javaslatokat a homok 

kihelyezési helyszínekre köszönettel veszi.  

 

Nyitrai Ákos (Deli A.u.32.):  kérdése, hogy mennyibe kerül a reorganizáció és milyen 

megtakarításokkal lehet ezt szembeállítani. 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: 14 mFt van tervezve a költségvetésben a reorganizációra, 

de nincsen ezzel szembe állított tétel, hiszen sok helyen kell megtakarítani, és továbbra is 

próbáljuk feltárni a lehetőségeket. A reorganizációban mindenkinek szerepe van, most bíztató, 

hogy egy topmenedzser fogja ezt végigvezényelni, aki nem csak tanulmányt fog írni, hanem 
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itt lesz, és operatívan részt vesz a munkában. Bízik benne, hogy a Hivatal eredményesebb 

munkát fog végezni.  

 

W. Horváth Nóra (Tyúkös dűlő 10.): elmondja, hogy a Szendvicsbár bérlőjeként nagyon 

sokat költött az üzlet működésére. A Városrehabilitáció miatt 8 hónapra be kellett zárnia az 

üzletet, tönkrement az árukészlete, és válságossá vált a családja megélhetése is. Decemberben 

szerződésmódosítást kapott, melyben az Önkormányzat 1,5 szeresére emelte a bérleti díjat, és 

egyben 3 havi kauciót is kér. A 2005. előtt kötött szerződések esetében ezt a megemelt kaució 

nem érvényes. Kérdezi, milyen megoldást tud neki kínálni az önkormányzat, hogy a 3 havi 

kauciótól eltekintsen. Ha ő tönkremegy, szerinte az újabb vállalkozás sem tudja a 3 havi 

kauciót kitermelni. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: tudomása szerint az üzlet felújítására volt bérbeszámítás. 

Egyedi ügyről lévén szó javasolja, hogy keresse őt fel, és beszéljék meg a kérdést.  

A bérleti díj változásával kapcsolatban elmondja, hogy korábban 1140 Ft/nm, most 2500 

Ft/nm a díj Szentendre belvárosában. Az épületre az önkormányzat több száz millió forintot  

költött, és ez  még így sem tekinthető magas összegnek. Bérleti díjak változtatására azért volt 

szükség, hogy a régi, már nem piackomform bérleti díjakat közelítsék a piaci bérleti díjakhoz.  

A kaucióval kapcsolatban rendelet van hatályban.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: egyedi egyeztetést lát a megoldásra, mert az üzlet egy 

olyan épületben van, amelyben még lehet további lehetőség ( Tourinform Iroda). 

 

dr. Filó András képviselő: Komárom városát említi, hogy a nehéz helyzetre való tekintettel 

felére csökkentették a bérleti díjakat. Kontraproduktívnak ítéli a városvezetés díjemelési 

módszerét. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: meg kellene vizsgálni, hogy a különböző tevékenységeknél különböző 

lehetne a bérleti díj mértéke, ezzel mérlegelési lehetőségeket lehetne adni a Polgármesternek 

vagy a hivatalnak az egyedi esetek mérlegelésére. 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, 19.00 órakor a  

közmeghallgatást bezárja.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

polgármester címzetes főjegyző 

 

 


