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Szám: 5/2012. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2012. február 16-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel  

tartott rendkívüli 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, Zakar Ágnes és 

Tolonics Gyula képviselők 

 

Távol van: Hidegkuti Gergely képviselői mandátumáról lemondott, 

  dr. Pázmány Annamária képviselő 

 

   

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: 

 

3. Előterjesztés az önkormányzat reorganizációjáról 

Polányi Sándor     

5. Előterjesztés a Szentendrei Médiaközpont Média és Kommunikációs Kft. elszámolása 

a 2011. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról 

Koczka Tibor  

7. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról 

Somogyi Zsolt   

8. Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti 

tervének elfogadásáról 

Kolti Helga Ügyvezető  

9. Előterjesztés a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének 

elfogadásáról 

Hidegkuti Dorottya   
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10. Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. 2012. évi üzleti tervének 

elfogadásáról és a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 azonosítójú, „Szentendre 

belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja” c. pályázat tárgyában 

Szabó Zsófia  Ügyvezető         

11. Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. 2012. évi 

üzleti tervének elfogadásáról 

Dombay Zsolt  Ügyvezető       

   

dr. Dietz Ferenc polgármester: 15.20 órakor az ülést megnyitja, jelenlévő képviselők száma: 

12 fő. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a mai naptól az Önkormányzat áttért a 

számítógépes rendszeren keresztül történő előterjesztések kiküldésére. Elmondja, hogy ez 

nem csak költségvetési, de környezetvédelmi szempontból is fontos. Megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes. A kiküldött napirendben változás történt, hogy kiküldésre 

kerültek még előterjesztés-kiegészítések, továbbá a meghívóban a 13-as napirendi pontot 

(Előterjesztés a V-8 uszoda koncesszióba adásáról szóló szerződésről) a Képviselő-testület 

nem veszi napirendre. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy állami szervekkel tárgyalásokat 

folytatott a V-8 Uszodával kapcsolatban és elképzelhető, hogy érdekelné őket. Jelenleg is 

folynak egyeztetések, és a mai napon meg is tekintették az uszodát, az Önkormányzatot 

türelemre kérték, melyet jelzett a Tempero Zrt. Ügyvezetője felé is.  

Megadja a szót dr. Filó András képviselőnek, ügyrendi hozzászólásra. 

 

dr. Filó András képviselő: Elmondja, hogy a Képviselő-testület számára intraneten érkezik 

meg meghívó és a benne szereplő előterjesztések. Véleménye szerint az ehhez kapcsolódó 

technikai feltételeket az Önkormányzatnak biztosítania kell a képviselők részére. Kéri, hogy 

biztosítsanak a képviselők részére technikai feltételként egy Laptop-ot, továbbá operációs 

rendszert, Office-t, internet elérhetőséget, egy tűzfal rendszert, azonkívül az olyan képviselők 

számára, akik nem gyakorlottak a számítógép használatában, javasolja tanfolyamot indítani. 

Kifogásolja a rendszer nehézségeit a jegyzetelésekre vonatkozóan. Megkérdőjelezi a 

költségtakarékosságot, a technikai feltételek biztosítása szempontjából. Továbbá érdeklődik, 

hogy a költségvetés betervezésénél gondoltak-e erre a technikai feltételre, hiszen korábban ez 

minden évben betervezésre került, csak idén nem. Ezt a problémát napirend előtt azért hozta 

fel, mert véleménye szerint némely képviselőknek számára problémás így az anyag elérése.  

 

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

 

Tolonics Gyula képviselő: A tegnapi nap folyamán tartott közmeghallgatáson az ellenzéki 

képviselők elmondták, hogy ők meghagyták volna a bizottsági struktúrát, a tiszteletdíjuk 

csökkentése mellett, ezért felajánlja, hogy saját tiszteletdíjuk terhére szerezzék be a technikai 

feltételek megteremtéséhez szükséges gépeket, és rendszereket.  

 

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

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Elmondja, hogy a 2012. évi költségvetés tervezésénél 

ilyen költségekkel nem számolt az Önkormányzat, javasolja amennyiben a képviselő-testület 

ezzel egyetért, akkor  költségvetésről szóló napirendi pontnál tárgyalják ezt a kérdést, mert 

meg kell teremteni hozzá a pénzügyi feltételt a költségvetésben. Központi közbeszerzés 

keretében az Önkormányzat beszerzéseket tud indítani, viszont forrás hiányában erre most 

nem lát lehetőséget.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Köszöni a tájékoztatást, megadja a szót Pintér Ádámnak, a 

Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének, ügyrendi hozzászólásra. 

 

Pintér Ádám SZISB elnök: dr. Filó András képviselő számára válaszolja, hogy amennyiben 

valakinek technikai segítségre van szüksége, úgy a maga részéről szívesen nyújt segítséget. 

Továbbá amennyiben jól látja, szinte minden képviselő előtt van Lap-top, még dr. Filó András 

előtt is. Lap-topja csak két képviselőnek nincs.  

 

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

 

Fekete János képviselő: Véleménye szerint amennyiben már bizottsági ülések előtt elő 

lennének készítve az anyagok, és azután már nem történne módosítás, akkor ez a rendszer 

kezelhető lenne.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elméletileg jó a feltevés, de az élet nem ezt produkálja. 

Amikor maga a bizottság kéri, hogy készüljön előterjesztés-kiegészítés, amelyet bizottsági 

ülés előtt nem lehet tudni, vagy különböző intézményektől, Önkormányzati cégektől 1 nappal 

az ülés előtt kap meg az Önkormányzat anyagokat, vagy a legutóbbi esetben, ahol a Bank még 

fél órája sincs, hogy egyetértett a reorganiziációs manager szerződéssel, véleménye szerint 

ezért lehetetlen ennek a kérésnek a teljesítése. Az Önkormányzat folyamatosan azon dolgozik, 

hogy próbálja kiküszöbölni az ilyen helyzeteket, de tudomásul kell venni, hogy vis maior 

helyzetek vannak, amennyiben az Önkormányzat a Képviselő-testületet napra készen akarja 

tájékoztatni, és ezt be is szeretné építeni a döntésekbe, akkor marad ez a helyzet, vagy az a 

lehetőség, hogy levételre kerül az aznapi napirendről, majd egy héttel később rendkívüli 

testületi ülés keretében a Képviselő-testület újratárgyalja. 

Szavazásra bocsátja a napirendi pontokat. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3620   Száma: 12.02.16/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 16 15:28  

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 - 
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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 napirendi pontok 

tárgyalását elfogadta.     

 

N A P I R E N D  

 

1.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

2.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 

reorganizációjának akciótervéről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

3.  Előterjesztés az önkormányzat reorganizációjáról 

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

ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

4.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször 

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

módosításáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

5.  Előterjesztés a Szentendrei Médiaközpont Média és 

Kommunikációs Kft. elszámolása a 2011. évi 

önkormányzati támogatás felhasználásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

6.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

szóló …/2012. (…) önkormányzati rendeletének 

megalkotásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

7.  Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2012. évi üzleti  

tervének elfogadásáról 

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

ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

8.  Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit 

Kft. 2012. üzleti tervének elfogadásáról  

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

ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

9.  Előterjesztés Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 

2012. évi üzleti tervének elfogadásáról 

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

ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

10.  Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. 2012. 

évi üzleti tervének elfogadásáról és a KMOP-5.2.1/B-2f-

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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2009-0015 azonosítójú, „Szentendre belvárosának 

innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja” c. pályázat 

tárgyában 

 

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

ülés rendelhető el! 

11.  Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és 

Üzemeltető Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról 

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

ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

12.  Előterjesztés a város vagyongazdálkodásának egészéről 

 

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

dr. Török Balázs 

alpolgármester 

 

 

 

1. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségekről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

Bizottsági elnököknek, Képviselőknek. Egyéb kérdés észrevétel nem lévén szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3621   Száma: 12.02.16/1/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 16 15:30  

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 - 
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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 

64/2012. (II. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. Megállapítja, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló 

kötelezettségei és a saját bevételei a 2012. és az azt követő években az alábbiak szerint 

alakul. 

EFt 

  Megnevezés 

Saját bevétel és adósságot 

keletkeztető ügyletből eredő 

kötelezettség 

2012 2013 2014 2015 

1 Helyi adók 1 250 000 

1 281 

765 

1 308 

473 

1 335 

982 

2 Díjak, pótlékok, bírságok 91 000 

85 

000 

80 

000 

80 

000 

3 

Tárgyi eszközök, immateriális javak, 

vagyoni értékű jog érvényesítése, 

vagyonhasznosításból származó 

bevétel 300 000 

100 

000 

100 

000 

100 

000 

4 Saját bevételek ( 1-3) 1 641 000 

1 466 

765 

1 488 

473 

1 515 

982 

5 Saját bevételek 50%-a 820 500 

733 

383 

744 

237 

757 

991 

7 

Előző év(ek)ben keletkezett 

tárgyévet terhelő fizetési 

kötelezettség (8-11) 437 847 

855 

182 

831 

182 

809 

182 

8 

Felvett, átvállalt hitel és annak 

tőketartozása 195 247 

178 

282 

178 

282 

178 

282 

9 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

(kötvény)   

466 

000 

442 

000 

420 

000 
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10 

Pénzügyi lízing (SZEI 

eszközbeszerzés) 60 600 

90 

900 

90 

900 

90 

900 

11 

Kezességvállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 182 000 

120 

000 

120 

000 

120 

000 

 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy a kötelezettségeket és az azok teljesítéséhez szükséges 

forrásokat minden évben vizsgálja meg és a vonatkozó év költségvetésébe tervezze 

meg. 

 

3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a reorganizáció keretében folytasson tárgyalást a 

Raiffeisen Bank Zrt-vel az uszoda lízing kiváltására, az óvadéki betét terhére.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos, beszámolásra a 2012. évi végrehajtásáról szóló beszámolókban (I. 

félév, I-III. negyedév, éves beszámoló). 

 

2. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat reorganizációjának akciótervéről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: A Képviselő-testület 2011. december 27-i ülésén tájékoztatást 

adott a BDO Magyarország Tanácsadó Kft. támogatásával a Raiffeisen Bank Zrt-vel folytatott 

tárgyalásról, a Bank indikatív ajánlatáról, mely a 2,5 milliárd forint óvadéki betétből történő 

kiengedés feltételeit rögzíti. Ezt követően a banki tárgyalások tovább folytak az első 350 000 

EFt kiengedéséről a legsürgősebb szállítói tartozások kiegyenlítésére. A Bank három feltétel 

együttes fennállása esetén teszi lehetővé a 350 000 EFt lehívását. 1. Szentendre Város 2012. 

évi költségvetésének elfogadása, mely tartalmazza azokat a megszorításokat, amelyekkel a 

BDO a reorganizációs javaslatában számolt és a Képviselő-testület is elfogadott. 2. A Bank 

által is támogatott reorganizációs menedzser kiválasztása. 3. A reorganizációs menedzser saját 

akciótervének összeállítását megelőző, a BDO által készített akcióterv elfogadása. A BDO 

által elkészített akcióterv mellékletként csatolva van az előterjesztéshez, és kéri annak 

elfogadását azzal a feltétellel, hogy a kiválasztott reorganizációs menedzser készítse el saját 

akciótervét. Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: Elmondja, hogy továbbra sem ért egyet azzal, hogy a VSZ Zrt-t 

holdinggá szervezzék, ezért ez az anyag számára elfogadhatatlan. Véleménye szerint a VSZ 

Zrt-t eladni kellene és csak azokat a tevékenységi köröket megtartani, amelyek nyereségesek, 

a többit pedig javasolja kiszervezni. Megkérdőjelezi, hogy a leendő reorganizációs 

alpolgármester bérével megvalósul-e a 10 %-os bér megtakarítás.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Úgy gondolja, hogy ez az anyag jelenleg egy tervezet, ahol a 

BDO lett felkérve arra, hogy az elemzéseket végezze el, továbbá ezek alapján kerül 

benyújtásra ez az anyag is. Tudható, hogy ez az anyag egy laza átfogó alapot ad a 

későbbiekhez, a továbbiakban pedig pontokba szedve, konkretizálva, sokkal részletesebben, 

operatívabb módon kell lebontani az anyagot. Elmondja, hogy az, hogy az anyagban szerepel 

bármilyen összevonás, az nem azt jelenti, hogy ezek végrehajtásra kerülnek, hanem ezeket a 
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kérdésköröket mindenképpen meg kell vizsgálni. Megadja a szót Puhl Márta Közgazdasági 

irodavezetőnek, hogy válaszoljon a 10%-os megtakarítással kapcsolatban feltett kérdésre. 

 

Puhl Márta irodavezető: Ez egy új feladatként épül be a költségvetési javaslatba. A 

megtakarítás úgy képződik, hogy vannak plusz feladatok, és elért csökkenések, a kettő 

egyenlege a megtakarítás, és természetesen ez a 10%-ba nem fér bele.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a Bank erről tud, hiszen a költségvetést már 

jóváhagyta, és az Önkormányzat reorganizációjának konstrukciójánál látható majd, hogy az 

egyik fél, aki ezt ténylegesen finanszírozza, annak a kifejezett kérése a reorganizációs 

menedzser alkalmazása. Megadja a szót dr. Dukai Miklósnak, a Jogi és Pénzügyi Bizottság 

elnökének. 

 

dr. Dukai Miklós JPEB elnök: Magyar Judit képviselő hozzászólásához fűzi hozzá, nem érti, 

hogy miért vetődött az fel benne, hogy támogatja a VSZ Zrt. eladását. Az előterjesztéssel 

kapcsolatban elmondja, hogy a reorganizációs akcióterv elkészítésének határidejét 10 nap 

helyett 30 napra javasolja változtatni a reorganizációs menedzser munkába állásától számítva.  

 

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

 

Magyar Judit képviselő: dr. Dukai Miklós képviselő hozzászólására reagálva elmondja, hogy 

Ő soha sem mondta, hogy a VSZ Zrt-t el kell adni. Továbbá elmondja, hogy az előző 

ciklusokban is mindig felhívta a figyelmet arra, hogy a VSZ Zrt. megmentését végig kellene 

gondolni. Úgy gondolja, hogy a VSZ Zrt. eladásával egy nagyobb összeghez tudna jutni a 

város és a kötelező feladatokat az Önkormányzat ettől függetlenül végre tudná hajtani más 

cégeken keresztül.  

 

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

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Csatlakozik dr. Dukai Miklós Jogi és Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság elnökének javaslatához, mely szerint a határozati javaslatban ahatáridőt 

szövegszerűen javasolja módosítani, úgy hogy a reorganizációért felelős alpolgármester 

munkába állásától számított 30. nap.  

 

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

 

dr. Filó András képviselő: Észrevételezi, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő 

akciótervben február 9-e szerepel, mint a reorganizációs menedzser kiválasztása, a mai nap 

pedig 16-a van. Szeretné tudni, hogy a határidők így hogyan módosulnak. Továbbá érdeklődik 

a bécsi döntésről.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a február 9-i határidőnek módosulnia kell a 

mai dátumra. Értelemszerűen ettől számítandóan kezdődnek a határidők számítása. A bécsi 

döntéssel kapcsolatban elmondja, hogy ez mindig a bécsi Raiffeisen Bank vezetőségén 

múlott, velük is jóvá kell hagyatni. Az Ő döntésüket, és határidejüket nem tudja az 

Önkormányzat behatárolni. Az Önkormányzat azon dolgozik, hogy ahogy lehet az ezzel 

kapcsolatos döntéseket gyorsítsa, folyamatos egyeztetések vannak, és Bank sem tud 

semmilyen határidőt garantálni. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a módosított 

határidővel együtt, melyet befogadott. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 3622   Száma: 12.02.16/2/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 16 15:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91.67 73.33 

Nem 1 8.33 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. 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 - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

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 

javaslatot elfogadta, s a következő határozatot hozza:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2012. (II. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BDO reorganizációs akciótervét 

elfogadja a melléklet szerint, és felkéri a Polgármestert, hogy a reorganizációs menedzserrel 

készítesse el a saját akciótervét. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: a reorganizációért felelős alpolgármester munkába állásától számított 30 nap. 
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képzi! 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester és Fekete János képviselő távozik az ülésteremből! 

     

3. Előterjesztés az Önkormányzat reorganizációjáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Az önkormányzat a közelmúltban a pályázati lehetőségek 

hatékony kihasználásával számos nagyprojektet valósított meg a város hosszú távú fejlesztése 

érdekében. Az általános gazdasági válság miatt, amely az Európai Unióra is kiterjed, állami 

segítségre nem számíthatnak az önkormányzatok és a bankszektor is a kivárás állapotában 

van. Források biztosítását, a kötvény óvadéki betétből való felszabadítását a Raiffeisen Bank 

feltételekhez köti. Az önkormányzat és a hivatal vezetése több körben folytatott egyeztetést a 

Bankkal. Az egyeztetések tárgya a Bank által elvárt intézkedések tartalma volt, amelynek 

során a megbeszéléseken áttekintésre került a BDO által elkészített és a reorganizáció elemeit 

tartalmazó anyag, míg utolsó alkalommal a reorganizációs menedzser költségviselése volt a 

megbeszélés témája. Az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére tekintettel költséghatékony 

megoldási javaslatként került felvetésre a Bank részére az a megoldási alternatíva, hogy egy 

szűkebb team felállításával a reorganizáció lebonyolítható lenne, mely munkaszervezetben a 

Polgármesteri Hivatal és a gazdasági társaságaink részéről e folyamatot menedzselnék, így a 

reorganizációs menedzser díjazása megtakarítható lenne. Ezt a javaslatot a Bank nem fogadta 

el megoldásnak, ragaszkodik egy reorganizációs menedzser kijelöléséhez, aki a 

reorganizációs folyamatok lebonyolítását operatívan irányítja és végrehajtja a szükséges 

intézkedéseket, és a hatékony, de fájdalmas lépéseket megteszi. A Bank a február 1-ei 

megbeszélésen vállalta, hogy a reorganizációs managert megillető díjnak az összegét fele 

részben fizeti. Az önkormányzat szervezetrendszerét a megváltozott körülményekhez kell 

igazítani és ezáltal felkészíteni egy költség- és eredményhatékonyabb működési modell 

megvalósítására. A Bank elvárásának megfelelő reorganizációs menedzser kiválasztása 

érdekében több személlyel történtek egyeztetések, melyeken részt vettek az önkormányzat és 

a hivatal vezetői, képviselők, gazdasági szakemberek. A legalkalmasabbnak tartott jelölt 

Polányi Sándor. Polányi Sándor az önkormányzat, a hivatal, az önkormányzati cégek és a 

költségvetési szervek, a bank képviselőivel is egyeztetéseket folytatott a leendő 

együttműködés érdekében. Az általa elvégzett intuitív menedzsment audit tapasztalatait 

megosztotta mind a hivatal vezetőivel, mind a képviselő-testület tagjaival. A reorganizáció 

időtartamára a meghallgatott szakemberek kezdetben 6-12 hónapos időtartamot javasoltak, 

melyet sikerült a tárgyalások eredményeként rövidíteni. A jelenleg elfogadásra javasolt 

megállapodás szerint a reorganizáció időtartama 8 hónap. A reorganizáció időtartamára 

Polányi Sándor a feladatát külsős alpolgármesterként látná el. Elmondja, hogy jelezték 

számára, hogy Polányi Sándor úr az előterjesztést zárt ülésen történő tárgyalást szeretne, ezzel 

kapcsolatban megkérdezni majd a reorganizációs menedzser véleményét. 

 

Az ülés zárt tanácskozáson folyik tovább. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 16.45-kor a zárt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők száma: 

10 fő. 

Szavazásra bocsátja a napirendi pont felfüggesztését, melyet a 4. napirendi pont tárgyalása 

után folytatnak. 

 



 11 

Szavazás eredménye 

 

#: 3625   Száma: 12.02.16/3/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 16 16:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   33.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

dr. Török Balázs Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 3-as napirendi pont 

felfüggesztését elfogadta.  

 

 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester visszatér az ülésterembe!  
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4. 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 az előterjesztésben szereplőket. Megadja a szót dr. 

Molnár Ildikó címzetes főjegyzőnek. 

 

Fekete János visszatér az ülésterembe! 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Elmondja, hogy Alpolgármester úr javaslatára a 

kiküldött SZMSZ módosítási javaslathoz három területen javasol módosítást tenni, 

összhangban az elektronikus postázásra vonatkozó szabályokkal, és az ehhez kapcsolódó 

papírtakarékossággal. A rendelet 15. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezést javasolja 

léptetni. …”A Képviselő-testület és Bizottságok tagjai a testületi ülés anyagát a meghívó 

elektronikus úton történő kiküldésével egyidejűleg, zárt intranetes részen keresztül kapják 

meg.  A Képviselő-testület és a bizottságok tagjai a testületi ülés, illetve a bizottsági ülés 

teljes anyagának saját tulajdonú Pendrive-ra történő feltöltését a 12 § (1) bekezdésében 

meghatározott napot követő naptól, munkaidőben a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és 

Szervezési irodáján kérhetik.” Amennyiben a postázást követő naptól, ha valaki igényli, akkor 

a testületi anyagot pendrive-ra feltöltik részére. „A Képviselő-testület és Bizottságok tagjai 

amennyiben az ülést megelőző második napig jelzik, a testületi ülés napirendjének teljes 

anyagát térítés ellenében megkapják. Minden Képviselő sms értesítést kap, amennyiben 

Képviselő-testületi előterjesztés kerül kihelyezésre a város honlapjára.” A 15 § (2) bekezdés 

módosítása annyiban változna, hogy „a testületi ülés napirendjének teljes írásos anyagát, 

kapják igény szerint írásban,” részből törlésre kerül az „Aljegyző, a Jogtanácsos-és 

közbeszerzési szakértő, Nemzetközi és minőségügyi referens, a Főépítész, a Polgármesteri 

Hivatal irodavezetői, csak előterjesztést” – szövegrész. Ami pedig benne marad az a jegyző, 

polgármester, általános alpolgármester, reorganizációért felelős alpolgármester, és a 11-es sz. 

OEVK képviselője. A rendelet 39. § (12) bekezdés, amely a jegyzőkönyv példányainak 

eljuttatását szabályozza, ebből a részből is törlésre kerül a „az általános alpolgármester, a 

reorganizációért felelős alpolgármester, az aljegyző, az irodavezetők, referensek, jogtanácsos 

és közbeszerzési szakértő, az Önkormányzati és Szervezési iroda szervezési csoportja.”  A 

jegyzőkönyvet a Polgármester, a Jegyző és bizottsági elnökök kapják meg igény szerint. Az 

ezzel kapcsolatos határozat, amely az előző testületi ülésen született, a pénzösszeg ellenében 

történő papíralapú átadása tárgyában, az alábbiak szerint módosulna: Szentendre Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 61/2012. (II.9.)  Kt. .sz. határozatát 

hatályon kívül helyezi, a Képviselő-testületi ülés teljes testületi írásos anyagának, mellékletek 

nélküli díja terjedelemtől függetlenül 500,- Ft + Áfa. A Képviselő-testületi ülés mellékleteket 

is tartalmazó teljes írásos anyagának díja 1.000,- Ft + Áfa. A díjat az Önkormányzati 

Képviselők és Bizottsági tagok csekken az Önkormányzat költségvetési számlájára fizetik 

meg.  

 

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

 

dr. Filó András képviselő: Véleménye szerint, ha ez a konszenzus eredménye, akkor még 

sem szavazza meg az SZMSZ módosítást.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásnál ketté fogja bontani az SZMSZ módosítást, az 

alpolgármester választás, és külön az erre vonatkozó kérdéseket. 

 

dr. Filó András képviselő: Elképesztőnek tartja belecsúsztatni egy ilyen lényegi kérdésbe 

azokat a témákat, amelyekkel már korábban sem értett egyet, továbbá most itt az elfogadás 

közben, úgy gondolja, hogy ez mindennek a teteje.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy külön fog szavaztatni a két kérdéskörről, nem 

belecsúsztatás volt, hanem a legutóbbi testületi döntés alapján, az Önkormányzat áttér az 

írásbeli anyagok helyett elektronikus úton történő anyagra, környezetvédelmi és takarékossági 

szempontból. Viszont a részletszabályok nem kerültek mögötte automatikusan szabályozásra. 

Miután ma SZMSZ módosítás szerepel napirenden, ezért javasolta alpolgármester úr ezeket a 

kérdéseket pontosan szabályozni. Elsőnek szavaztat a külsős alpolgármesterrel kapcsolatos 

kérdésekben, és külön a testületi anyagok postázásának elektronikus formájáról. Megadja a 

szót Pintér Ádámnak, a Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének. 

 

Pintér Ádám SZISB elnöke: Két módosítási javaslata van, az egyik, hogy amely anyag a 

Képviselő-testületi ülés napján kerül kiküldésre, ott nem várható el, hogy napközben meg 

tudja nézni az interneten. Ezért javasolja, hogy amely anyag a testületi ülés napján készül, az 

kerüljön kinyomtatásra, és ne elektronikus úton kerüljön megküldésre. A másik javaslata, 

hogy a 11. sz. Országgyűlési egyéni választói kerület képviselőjével beszélt, aki nem igényel 

papír alapú anyagot, hanem intranetes hozzáférést szeretne. Javasolja, ezt a két módosítást 

bevenni a javaslatba.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy 

megoldható-e elektronikus úton, vagy csak papír alapon lehetséges.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Elmondja, hogy technikai akadálya nincs annak, hogy 

amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, akkor a 11. sz. OEVK képviselője intranetes 

hozzáférést kapjon.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: A kérdése arra vonatkozott, hogy amennyiben itt helyben 

kapják meg elektronikus módon, az megoldható-e? 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Azonnal online feltölthető minden anyag, és az 

intranetes rendszeren keresztül így azonnal hozzáférhető. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Kiss Károly képviselőnek. 

 

Kiss Károly képviselő: Csatlakozik Pintér Ádám képviselő javaslatához, a mai nap folyamán 

miután elindult otthonról, utána kapta meg az anyagot interneten, amelyet már nem tudott 

megnézni. Azzal ért egyet, hogy amely a testületi ülés napján kerül fel az internetre, arról 

kapjanak papíralapon is.  

 

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

 

Fekete János képviselő: Ő is Pintér Ádám javaslatával ért egyet. Javasolja az SZMSZ-ben 

módosítni, hogy amely anyag a Képviselő-testületi ülés napján kerül módosításra, vagy készül 

el, azt papíralapon kapják meg a képviselők. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Befogadja a javaslatot. Elsőnek szavaztat az elektronikus 

anyag kiküldéséről.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3626   Száma: 12.02.16/4/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 16 16:57  

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 - 

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 javaslatot elfogadta, 

és a következő határozatot hozza: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

81/2012. (II. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a 61/2012. (II.9.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi,  

2. a Képviselő-testületi ülés teljes testületi írásos anyagának, mellékletek nélküli díja 

terjedelemtől függetlenül 500,- Ft + Áfa. A Képviselő-testületi ülés mellékleteket is 

tartalmazó teljes írásos anyagának díja 1.000,- Ft + Áfa.  

3. A díjat az Önkormányzati Képviselők és Bizottsági tagok csekken az Önkormányzat 

költségvetési számlájára fizetik meg.  

 

Határidő:    azonnal 

Felelős:        1. Polgármester 

          2.  Jegyző 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslatot és  

rendeletet, amely a külsős alpolgármesteri tisztséget létrehozza.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3627   Száma: 12.02.16/4/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 16 16:57  

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 - 



 16 

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 

és a  rendelet módosítását elfogadta, és az alábbi határozatot hozta, és rendeletet alkotta:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

66/2012. (II. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. úgy dönt, hogy a képviselő-testületi ülésen a polgármester bal oldalán közvetlenül a 

reorganizációért felelős alpolgármester ül. 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet 2. számú függelékén a 

módosítást vezesse át. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: 1. Polgármester 

   2  Jegyző 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2012. (II.17.) 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. 9.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az alakuló ülést a választást követő 15 napon belül össze kell hívni. Az összehívásról a 

megválasztott polgármester gondoskodik. Az ülést a korelnök nyitja meg és vezeti a 
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polgármester eskütételének megtörténtéig. Az alakuló ülésen a polgármester és a települési 

képviselők esküt tesznek. Az alakuló ülésen kell dönteni az általános alpolgármester 

megválasztásáról, a polgármester és az általános alpolgármester illetményéről.” 

 

2.§ 

 

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

Előterjesztésnek minősül a munkatervbe felvett, illetve a képviselő-testület vagy bizottsága, a 

polgármester, az általános alpolgármester, a reorganizációért felelős alpolgármester, a 

jegyző, a képviselő, a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnöke, által a munkatervbe 

felvetteken kívül előzetesen javasolt rendelet- és határozat-tervezet, a beszámoló, a jelentés, a 

tájékoztató. Az előterjesztés tárgyalása – a tájékoztatót kivéve – rendeletalkotással vagy 

határozathozatallal végződik. A beszámoló és a jelentés egy adott feladat végrehajtásáról, 

illetve valamely szerv, szervezet, intézmény megtett intézkedéséről, elvégzett vizsgálatáról ad 

tájékoztatást, melynek elfogadásáról határozathozatallal dönt a képviselő-testület. A 

tájékoztató folyamatban lévő ügyről, adott időszakban történt eseményekről ad információt, 

melynek tudomásul vétele nem igényel határozathozatalt. 

 

3.§ 

A R. 11.§ (1) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

Kezdeményezheti:  

- 4 képviselő együttesen; 

- a polgármester; 

- az általános alpolgármester; 

- a reorganizációért felelős alpolgármester 

- a bizottságok; 

- a nemzetiségi önkormányzatok elnökei; 

- a jegyző. 

4.§ 

A R. 12.§ (1) bekezdés első mondta helyébe a következő rendelkezés lép: 

A képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze. A polgármester akadályoztatása esetén 

az általános alpolgármester jogosult az ülés összehívására. 

 

5.§ 

 

A R. 13.§ (1) bekezdése az alábbi o) ponttal egészül ki: 

o) a reorganizációért felelős alpolgármestert 

6.§ 

 

(1) A R. 15.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1)A Képviselő-testület és a bizottságok tagjai a testület ülés anyagát a meghívó elektronikus 

úton történő kiküldésével egyidejűleg zárt intranetes részen keresztül kapják meg.  

(1A) A Képviselő-testület és a bizottságok tagjai  a testületi ülés, illetve a bizottsági ülés teljes 

anyagának saját tulajdonú pendrive-ra történő feltöltését a 12.§ (1) bekezdésében 
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meghatározott napot követő naptól munkaidőben a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és 

Szervezési Irodáján kérhetik.  

(1B) Azon előterjesztéseket, illetve előterjesztés kiegészítéseket, amelyek a képviselő-testületi 

ülés napján kerülnek kiküldésre, azokat a képviselők részére papír alapon kell átadni 

(1C)A Képviselő-testület és bizottságok tagjai, amennyiben az ülést megelőző 2. napig jelzik, 

a testületi ülés napirendjének anyagát térítés ellenében megkapják. Minden képviselő sms 

értesítést kap, amennyiben képviselő-testületi előterjesztés kerül kihelyezésre a város 

honlapjára” 

 

(2) A R. 15.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

A testületi ülés napirendjének teljes írásos anyagát kapják igény szerint írásban: 

- jegyző 

- polgármester 

- általános alpolgármester 

- reorganizációért felelős alpolgármester 
 

7. § 

 

A R. 17.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

A polgármester tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén az általános alpolgármester 

vezeti az ülést. A polgármester és az általános alpolgármester egyidejű akadályoztatása 

esetén a képviselő-testület ülését a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke hívja össze és 

vezeti. 

 

8.§ 

 

A R. 18.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

A képviselők a képviselő-testület ülésén a napirendi pontok megtárgyalását követően 

önkormányzati ügyben a polgármesternek, az általános alpolgármesternek, a 

reorganizációért felelős alpolgármesternek, a bizottság elnökének, a jegyzőnek kérdést 

tehetnek fel, valamint a polgármesterhez, az általános alpolgármesterhez, a reorganizációért 

felelős alpolgármesterhez, jegyzőhöz interpellációt nyújthatnak be. 

 

9.§ 

 

A R. 20.§ (3) 20.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

20) a polgármester, az általános alpolgármester, a reorganizációért felelős 

alpolgármester és a jegyző elleni fegyelmi eljárás elrendelése, anyagi felelősségének 

megállapítása; 

 

10.§ 

 

A R. 22.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

Rendelet alkotását írásban kezdeményezheti a polgármesternél az általános alpolgármester, a 

reorganizációért felelős alpolgármester, bármelyik képviselő, a nemzetiségi önkormányzat 

elnöke a kisebbséget érintő ügyben, az állandó bizottságok és a jegyző. A kezdeményezést a 

polgármesternek nyújtják be. 

 

11.§ 
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A R. 27.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

A közmeghallgatáson elhangzott közérdekű kérdésekre lehetőség szerint helyben kell választ 

adni, míg a közérdekű javaslatokat a képviselő-testület kiadhatja megvizsgálásra a 

polgármesternek, az általános alpolgármesternek, a reorganizációért felelős 

alpolgármesternek, valamint bizottságainak. 

 

12.§ 

 

A R. 31.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

A polgármester és az általános alpolgármester kivételével bármely képviselő tagja lehet 

képviselőcsoportnak. 

 

13.§ 

 

(1) A R. 39.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

A bizottságok üléseit az elnök hívja össze. Össze kell hívni a bizottságot a bizottság két tagja, 

az általános alpolgármester, a reorganizációért felelős alpolgármester napirendet is 

megjelölő indítványára. Az elnök akadályoztatása esetén az általa megbízott képviselő 

bizottsági tag hívja össze az ülést. 

 

(2) A R. 39.§ (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

A bizottság üléséről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv készítésének megkönnyítésére 

készülhet hangfelvétel is. A bizottság saját ügykezelésében külön sorszámmal ellátott 

jegyzőkönyvei és ügyiratai kezeléséről a Jegyző gondoskodik. A Bizottság üléséről készült 

jegyzőkönyvet az elnök írja alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a jelenlévők nevét és a 

határozatképesség megállapítását, a tárgyalt napirendi pontokat, napirendi pontonként az 

elnök összefoglalóját, a hozzászólások azon lényegét, amelyek a hozott döntéseket lényegesen 

befolyásolják, napirendi pontonként a bizottság döntéseit (határozatait, állásfoglalásait), és az 

ezekkel ellentétes külön véleményt. 

 

A jegyzőkönyvet kapják: 

- a polgármester;  

- a jegyző; 

- valamennyi bizottság elnöke. 

A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenléti ív, melyet minden résztvevőnek alá kell írnia. A 

bizottság határozatait a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal 

kell ellátni. (Pl. 1/2012. (III.21.) GVB sz. határozat) 

14.§ 

 

A R. 41.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

A polgármester a képviselő-testület törvényes képviselője, aki a képviseleti jog esetenkénti 

ellátásával az általános alpolgármestert és képviselőt is megbízhat. 

 

15.§ 

 

A R. 44.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 

Az általános alpolgármester és a reorganizációért felelős alpolgármester 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségére az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-
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tételi szabályai az irányadóak. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárás szabályait a 

rendelet 4. sz. melléklete szabályozza. 

 

16.§ 

 

(1)A R. 45.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

A képviselő-testület egy főállású általános alpolgármestert választ saját tagjai közül. 

 

(2)A R. 45.§ az alábbi (1A) bekezdéssel egészül ki: 

A polgármester javaslatára a képviselő-testület nem a képviselő-testület tagjai közül 

reorganizációért felelős alpolgármestert választ.  

 

(3)A R. 45.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

A képviselő-testület dönt az általános alpolgármesteri és a reorganizációért felelős 

alpolgármesteri illetmény mértékéről. 

 

(4)A R. 45.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

A polgármester távolléte, tartós akadályoztatása esetén az általános alpolgármester 

helyettesíti a polgármestert. 

 

(5)A R. 45.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

A polgármester tartós akadályoztatása esetén történő helyettesítésnél az általános 

alpolgármester jogai és kötelezettségei a polgármesterével azonosak. 

 

(6)A R. 45.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

Az általános alpolgármesterre és a reorganizációért felelős alpolgármesterre képviselő-

testületi hatáskör nem ruházható. Az általános alpolgármester és a reorganizációért felelős 

alpolgármester részletes feladatait a polgármester munkaköri leírásban határozza meg, a 

jegyző és a képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett. 

 

(7) A R. 45.§ az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 

A reorganizációért felelős alpolgármester a képviselő-testület és a bizottságok ülésén 

tanácskozási joggal részt vesz. 

 

(8) A R. 45.§ az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: 

A reorganizációért felelős alpolgármester az általa felügyelt ügykörben a képviselő-

testület és a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket véleményezi. Egyetértés esetén „Az 

előterjesztés, a határozati javaslat/rendelet tervezet a reorganizációs akciótervvel 

összhangban van” záradékkal látja el. Amennyiben az előterjesztés tartalmával nem ért 

egyet, arra írásbeli észrevételt tesz.  

 

17.§ 

 

A R. 50.§ (3) bekezdés harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

Általános alpolgármester, Reorganizációért felelős alpolgármester 

 

18.§ 

A R. 52.§ (3) e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

e) a helyi vezetők (polgármester, általános alpolgármester, reorganizációért felelős 

alpolgármester, jegyző) kölcsönös meghívása az egymást érintő napirendek megtárgyalására; 
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19.§ 

A R. 2/a sz. melléklet a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság feladatköre az alábbiak szerint 

módosul: 

3.A polgármester és az általános alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén a képviselő-

testület ülését a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke hívja össze és vezeti. 

8. Javaslatot tesz a polgármester az általános alpolgármester és a reorganizációért felelős 

alpolgármester illetményére; illetményének emelésére és jutalmazására. 

9. Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselők és a nem képviselő-testület tagjai közül választott 

alpolgármester vagyonnyilatkozatait, valamint előkészíti a képviselő-testület felé a 

vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntéseket. 

 

20. § 

 

(1)A R. 2/c sz. melléklet a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság feladatkörének 19. 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

Véleményezi a polgármester, az általános alpolgármester és a reorganizációért felelős 

alpolgármester illetményére; illetményének emelésére és jutalmazására vonatkozó 

előterjesztéseket, határozati javaslatokat. 

 

21. § 

 

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba 

(2)          A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2012. február 16. 

 

 

 dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet 2012.február 17-én kihirdetésre került. 

 

     

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Visszatér a 3-as napirendi pont tárgyalásához, melyet a 

Képviselő-testület felfüggesztett.  

Felteszi a kérdést Polányi Sándor úr számára, hogy el vállalja-e a külsős alpolgármesteri 

tisztséget? 

Megadja a szót dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőnek, hogy olvassa fel a határozati 

javaslatokat. 

 

dr. Molnár Ildikó  címzetes főjegyző: …Szentendre Város Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a reorganizációs alpolgármester megválasztását, valamint a Raiffeisen Bank által is 

jóváhagyott részletes tartalmú reorganizációs akciótervet egyhangúan hozza meg, míg a 

reorganizáció során hozandó további döntések elfogadása során törekedni fog arra, hogy a 

döntéseket egyhangúan hozza meg.  



 22 

 

Polányi Sándor ügyvezető: Igen, vállalja. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Egyben szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3628   Száma: 12.02.16/4/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 16 16:58  

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 határozati javaslatokat a Képviselő-

testület egyhangúan elfogadta, és a következő határozatokat hozza: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2012. (II. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat reorganizációja 

érdekében az alábbi döntést hozza:  

1. az önkormányzat reorganizációjának tervezett időtartama 9 hónap 

2. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § (2) bekezdés alapján a 

Képviselő-testület tagjának nem minősülő (külsős) alpolgármesterként Polányi 

Sándort választja meg 9 hónapos határozott időtartamra. Polányi Sándor 

alpolgármester illetményét a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) és (5) 

bekezdésben és a 18. §-ban foglaltak alapján 2012. február 17. napjától 469.600 Ft 

összegben állapítja meg. Az alpolgármester esetében a költségátalány mértéke a 

tiszteletdíja 20%-ának megfelelő összeg, a cafeteria juttatásának értéke a 9 hónapra 

összesen 225 000 Ft. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 33/A. 

§ (2) bekezdés b) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy Polányi Sándor a Cg.07-09-

019949 cégjegyzékszámú Reneszánsz Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság 

(8095. Pákozd, Széchenyi utca 5-7.) cég ügyvezetője maradjon. 

3. elfogadja a Szentendre Város Önkormányzat és az Interim Management Resourcing 

Kft. (1012 Budapest, Logodi utca 44. adószáma: 11748959-2-41) között kötendő 

megállapodást a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, felkéri a polgármestert a 

megállapodás aláírására. 

4. tudomásul veszi, hogy a Raiffeisen Bank érdekeltségébe tartozó valamely cég saját 

költségén az Interim Management Resourcing Kft-vel (1012. Budapest, Logodi utca 

44. adószáma: 11748959-2-41) a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal 

szerződést köt az önkormányzat reorganizációja érdekében 

5. felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat reorganizációjára összesen 14.354e Ft 

pénzösszeget állítson be az önkormányzat 2012. évi költségvetésének tervezetébe   

 

Felelős:  Polgármester   

Határidő:  1-4. pont: azonnal 

5. pont: 2012. február 16.  

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képzi! 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2012. (II. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a reorganizációs 

alpolgármester megválasztását, valamint a Raiffeisen Bank által is jóváhagyott, részletes 

tartalmú reorganizációs akciótervet egyhangúan hozza meg, míg a reorganizáció során 

hozandó további döntések elfogadása során törekedni fog arra, hogy a döntéseket egyhangúan 

hozza meg.   

 

Felelős:  Polányi Sándor  reorganizációért felelős alpolgármester 

Határidő:  a Képviselő-testület 2012. márciusi rendkívüli ülése  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Eskütételre szólítja fel Polányi Sándor reorganizációs 

alpolgármestert, majd felolvassa az eskü szövegét.  

 

„Én Polányi Sándor becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. 

Reorganizációért felelős alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Szentendre Város 

fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a Magyar 

Nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgysegéljen.” 

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: Gratulál az eskü letételéhez, és a továbbiakra nézve jó munkát 

kíván.  

 

 

5 Előterjesztés a Szentendrei Médiaközpont Média és Kommunikációs Kft. 

elszámolása a 2011. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

dr. Török Balázs általános alpolgármesternek, hogy vezesse le a napirendi pont tárgyalását. 

 

Dr. Dietz Ferenc polgármester távozik az ülésteremből! 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megadja a szót, dr. Filó András képviselőnek. 

 

dr. Filó András képviselő: Megjegyzi, hogy a Szentendrei Média Központ Kft. teljes éves 

költségvetésének a 70%-át biztosítja Szentendre Önkormányzata. Példátlan esetnek tartja, 

hogy az éves 41 millió forintos költségvetésből 25 millió forintot fizetett Szentendre városa 

támogatásra.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: Elmondja, hogy a február 9-én elfogadott civilrendelet, illetve a 

civilrendelet módosítása is kimondja, hogy magántársaságokat az Önkormányzat nem 

támogathat. Kérdezi, hogyan lehetséges az, hogy ez a Szentendre Tv-re nem vonatkozik? 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megadja a szót Kun Csabának, a Gazdasági és 

Városüzemeltetési Bizottság elnökének.  

 

Kun Csaba GVB elnök: A költségvetésben és a Kulturális Kft. üzleti tervében is szerepel, 

hogy ez a feladatellátás, amelyben a jelenlegi összegnek a fele lesz az amelyet a TV 

fenntartására fordít. Véleménye szerint ezt egy komoly szerződésben kellene foglalni, hogy 

milyen feladatokat kell ellátnia a cégnek, és pályázati illetve támogatás formájában kerülne 

kifizetésre. Kéri, hogy a Kulturális Kft. erre vonatkozóan készítsen részletes szerződést, arra 

vonatkozóan, hogy milyen feladatokat kell ellátnia a Tv Szentendrének, továbbá ne támogatás 

formájában Kerüljön finanszírozásra. 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 
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Magyar Judit képviselő: Véleménye szerint, amennyiben az Önkormányzat a Kulturális Kft-t 

78 millió forinttal támogatja, elfogadhatatlannak tartja, hogy ebből 26 millió forintot fordítson 

ilyen jellegű célokra, az Önkormányzat pénzéből. Ebből kiindulva a Kulturális Kft. üzleti 

tervét nem fogja megszavazni. Tavaly sem szavazták meg a költségvetésben, mert nem 

támogat egy olyan tv társaságot, amely magáncég, és nem is tudja elérni minden szentendrei 

lakos. Ez azt jelenti, hogy a 26 ezer lakó adófizető pénzéből támogat az Önkormányzat egy 

társaságot. Továbbá nem tartja megfelelőnek, hogy a Kulturális Kft-ben ily módon tovább 

lesz finanszírozva a Tv társaság.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megadja a szót, dr. Filó András képviselőnek. 

 

dr. Filó András képviselő: A Kulturális Kft. üzleti tervével kapcsolatban elmondja, hogy 

alakul egy Kommunikációs Kabinet 26 millió forint a tervezett bevétel, amely Önkormányzati 

támogatás, amely lebontva lakosonként 1.000,- Ft. A 26. millió forint úgy oszlik el, hogy a 

bérjellegű kiadás 7 millió forint. Felvet egy szenáriót, mely szerint, ha a Szentendrei Tv 

emberét felveszik alkalmazásba, aki munkaidőben elkészíti a Kft. részére a különböző Tv 

műsorokat, majd ezt leszámlázza a Szentendrei Kulturális Kft-nek. Igénybevett szolgáltatás 

címén 19 millió forintot kifizet a Kulturális Kft. a Szentendre Tv-nek. A Szentendre Tv 

embere végzi el a munkát. Ez azt jelentené, hogy a 26 millió forint teljes egészében a 

Szentendre Tv-nek menne. Ezt csak azért vetette fel, hogy nehogy ez valósuljon meg, mert 

véleménye szerint ez bicskanyitogató, vérlázító lopás lenne.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Véleménye szerint ez hibás és rossz feltételezés, 

amit majd az adott napirendnél tisztáznak. Megadja a szót Pintér Ádámnak, a Szociális, 

Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének, ügyrendi hozzászólásra. 

 

Pintér Ádám SZISB elnök: Véleménye szerint a Kulturális Kft. egy másik napirendhez 

tartozik, ne a Tv kapcsán tárgyalják meg.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megadja a szót Polányi Sándornak az 

Önkormányzat reorganizációért felelős alpolgármesternek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Elmondja, hogy mindennemű 

jövőbeni támogatással kapcsolatban javasolja, hogy a Képviselő-testület várja meg az egy 

hónapos újragondolását a kiadásoknak.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: Elmondja, hogy azért sem tudja elfogadnia a beszámolót, mert a 

Szentendre Tv az anyagában fokozatosan hivatkozik a kiegyensúlyozott tájékoztatásra, amely 

véleménye szerint nem valósul meg, aránytalannak tartja a vélemények bemutatását.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Egyetért Kun Csaba Gazdasági és 

Városüzemeltetési Bizottság elnökének javaslatával, amely szerint támogatás helyett 

szerződésben kell rögzíteni majd a feladatokat. A Szentendrei Kulturális Kft. üzleti tervében 

szerepel, hogy igénybevett szolgáltatásként csak szerződés alapján lehet megrendelni azokat a 

felületeket, amelyeket eddig a Tv Szentendre támogatás fejében nyújtott, tehát innentől 

kezdve továbbiakban támogatásról nincs szó. A vállalkozás előtt indulásához szükséges, 

tavaly biztosított  25 millió forintot követően ebben az évben 12 millió forint lesz fordítva erre 
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a feladatra. Továbbá egyetért Magyar Judit képviselővel is, mely szerint a támogatásokat 

csökkenteni kell. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3629   Száma: 12.02.16/5/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 16 17:11  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 72.73 53.33 

Nem 3 27.27 20.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

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 - 

dr. Filó András Nem - 

Magyar Judit Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

 

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

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

69/2012. (II. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendrei Médiaközpont Média és 

Kommunikációs Kft. 2011. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról 

szóló beszámolóját elfogadja. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képzi! 

 

 

 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: a következő napirendi pont az Önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének megtárgyalása lenne, de a téma tartalma miatt javasolja, hogy várják meg, 

amíg  Polgármester úr megérkezik. Javasolja, hogy az ezt követő napirend – a VSz Zrt. üzleti 

tervének elfogadásáról szóló előterjesztés – megtárgyalásával folytassák az ülést.  

 

Kun Csaba képviselő: ügyrendi hozzászólásában jelzi, hogy az előzőekben az volt a feltétel, 

hogy akkor fogadják el a gazdasági szervezetek üzleti terveit, ha már a költségvetés 

megtárgyalásán túl lesznek. Javasolja ezért, hogy a város vagyongazdálkodásának egészéről 

szóló előterjesztés megtárgyalásával folytassák az ülést.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: egyetért, és szavazásra bocsátja a javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3630   Száma: 12.02.16/6/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 16 17:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   33.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 
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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 - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

dr. Filó András Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület támogatja a 

javaslatot.  

 

 

6. Előterjesztés a város vagyongazdálkodásának egészéről 

Előadó: dr. Török Balázs  alpolgármester 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: elmondja, hogy az imént döntöttek a reorganizációs 

folyamatról, amely tartalmazhat olyan párhuzamosságokat, vagy régi szokásokat, amely 

felülvizsgálata esetén a hatékonyság növelésére lehetne javaslatot tenni, megoldást találni. 

Ennek kidolgozása lenne a reorganizációért felelős alpolgármester egyik feladata.  

 

Kun Csaba képviselő: kérdezi a reorganizációért felelős Alpolgármestertől, hogy ismeri-e ezt 

az anyagot. Elmondja továbbá, hogy nagyon jól összeállított, a lényeges pontokra rávilágító 

előterjesztés, amely számára elfogadhatóbb, mint a BDO által készített anyag. Lényegesnek 

tartja, hogy a VSz Zrt. köré kívánja a vagyongazdálkodás kérdéskörét szervezni, amelyre már 

3 évvel ezelőtt ő maga is tett javaslatot. Támogatja az előterjesztést.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: válaszában elmondja, hogy nem 

ismeri az anyagot. Javasolja, hogy ha nem szerepel benne olyan, amely miatt a város nem tud 

működni, akkor halasszák el a döntést, és majd a reorganizációs akcióterv elfogadása után 

térjenek vissza, vagy ha szükséges, akkor ezt is ideiglenesen fogadják el. Kitér arra, hogy a 

vagyongazdálkodásban van leginkább szükség forradalmi változásokra, illetve a VSz Zrt. és a 

többi gazdasági társaság üzleti tervére. Javasolja, hogy az elkövetkezendő 30 nap alatt 

mindenfelől megfontolva, csak olyan pénzeket költsenek el, amely feltétlenül szükséges azzal, 

hogy a pénzt elköltő személynek utólag bizonyítania kell, hogy arra feltétlenül szükség volt. 

A reorganizációnál nem szabad kiengedni semmit.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: felhívja a figyelmet, hogy az Ötv.  12. § (4) bekezdés a) pontja 

alapján zárt ülésen tárgyalnak. 

Másik észrevétele, hogy a vagyon témája Hivatalon belül az Aljegyző úrhoz tartozik, szeretné 

ha ő is jelen lenne a tárgyalás idején.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: megköszöni az észrevételeket és jelzi, hogy Aljegyző úr 

egy sajnálatos esemény miatt nem tud jelen lenni az ülésen. Ismerteti, hogy az I. határozati 

javaslat a vagyongazdálkodás reorganizációs feladatairól szól, míg a II. határozati javaslat 
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arról szól, hogy a Sportcélú Kft-t olvasszák be a VSz Zrt-be, amelynek a folyamatát 

dolgozzák ki.  

 

Fekete János képviselő: képviselőtársa jelezte, hogy az Ötv.  12. § (4) bekezdés a) pontja 

alapján zárt ülésen kell tárgyalni az előterjesztést, és még mindig nyílt ülésen tárgyalnak.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: kéri a kollégákat, biztosítsák a zárt ülést.  

 

 

17.18 órától zárt ülésen folytatódik a tanácskozás, melyről külön jegyzőkönyv készül.  
 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: 17.24 órakor a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők 

száma 11 fő.  

 

dr. Filó András képviselő: felhívja a figyelmet, hogy ügyrendi javaslatról szavaztatni kell, 

ezért kéri, hogy javaslatáról szavaztasson. 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: szavazásra bocsátja Képviselő úr ügyrendi javaslatát, hogy 

vegyék le napirendről az előterjesztést.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3631   Száma: 12.02.16/6/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 16 17:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 27.27 20.00 

Nem 3 27.27 20.00 

Tartózkodik 5 45.46 33.33 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Nem - 

Pintér Ádám SZISB elnök Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 
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Kun Csaba GVB elnök Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: megállapítja, hogy a testület nem támogatja a javaslatot, az 

előterjesztés tárgyalása tovább folytatódik.  

 

Fekete János képviselő: ha a VSz Zrt-be integrálódik a Sportcélú Kft, az azt jelenti, hogy 

megszűnik?  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: vélhetően igen, de ezt a bankkal is egyeztetni kell, miután a 

Sportcélú Kft-nek hitele van.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: véleménye szerint célszerű lenne ezt a feladatot kiadni 

a reorganizációért felelős alpolgármesternek, hogy dolgozza ki mindkét variációt 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: szerinte pontosan ezt tartalmazza a határozati javaslat.  

 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik.  

 

Magyar Judit képviselő: kérdezi, ha beolvasztják a Sportcélú Kft-t, akkor a műfüves pálya 

költségeit az Önkormányzat viseli? Véleménye szerint a reorganizációs terv elkészültéig 

semmilyen üzleti tervet nem kellene tárgyalni, mert az alapján a költségvetést is át kell 

dolgozni. Szerinte most kellene a testületi ülést befejezni.  

 

dr. Filó András képviselő: beszámol arról, hogy kiment a folyosóra, ahol a VSz Zrt. és a 

Sportcélú Kft. ügyvezetői várakoznak és megkérdezte tőlük, hogy le van-e már tisztázva ez a 

helyzet. Mindketten azt válaszolták, hogy csak sejtéseik vannak az egészről, de támogatják a 

javaslatot.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: kéri, a II. határozati javaslatban csak a március 20-i 

határidő maradjon.   

 

Fekete János képviselő: csatlakozik Magyar Judit képviselőhöz, szerinte is most kellene 

befejezni az ülést, mert a további minden egyes napirendi pont a reorganizációs tervben 

foglaltak elfogadásától függ. Javasolja továbbá, hogy a költségvetésről se döntsenek.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felhívja a figyelmet, hogy ha legkésőbb március elejéig 

a most elfogadandó költségvetésből az intézményekre lebontott elemi költségvetések  nem 

kerülnek leadásra a MÁK-hoz, akkor az Önkormányzat nem fogja megkapni a normatívákat a 

finanszírozást. Ezen kívül a Raiffesisen Banknak az első 350 MFt kiengedési feltétele az 

elfogadott költségvetés.  
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Fekete János képviselő: ügyrendben javasolja, hogy a költségvetésről tárgyaljanak, de a többi 

napirendi pontról ne.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: szavaztatni fog a javaslatról. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: jelzi, hogy az üzleti tervek elfogadása nem törvényi 

előírás, viszont a pályázatokhoz tartozó határozatok levételét nem tartja célszerűnek, mert 

annak későbbi elfogadása helyrehozhatatlan határidő csúszást eredményezhet.  

 

Fekete János képviselő: az elhangzottak alapján visszavonja ügyrendi javaslatát.  

 

Magyar Judit képviselő: az átmeneti finanszírozásról szóló rendelet elfogadásával sem 

kapják meg a normatívát az Önkormányzat?  

 

Puhl Márta Közgazdasági Iroda vezetője: az állami folyósítás feltétele, hogy a Képviselő-

testület fogadja el a költségvetést, és arról az elemi költségvetést a Kincstáron keresztül 

nyújtsuk be.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja 

egyben a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3632   Száma: 12.02.16/6/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 16 17:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 81.82 59.99 

Nem 1 9.09 6.67 

Tartózkodik 1 9.09 6.67 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 
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Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit Nem - 

Fekete János Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

70/2012. (II. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a város teljes 

vagyongazdálkodási feladatinak a reorganizációját, ezen belül elsődlegesen a Városi 

Szolgáltató Zrt. keretein belül történő ellátására vonatkozó átszervezését és e folyamat 

lehetséges módjainak pontos kidolgozását az önkormányzat reorganizációs feladatai közé 

veszi, és erre vonatkozó részletező tanulmány és működési terv előkészítését kéri. 

 

Felelős: reorganizációért felelős alpolgármester, általános alpolgármester 

Határidő: 2012. március 20. 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

71/2012. (II. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

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

Sportcélú Kft. feladatainak a Városi Szolgáltató Zrt-nek történő átadására vonatkozóan 

alaposan előkészített döntéshozatali anyag és határozati javaslat előterjesztését kéri. 

 

Felelős: reorganizációért felelős alpolgármester, általános alpolgármester 

Határidő: 2012. március 20. 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: ügyrendben javasolja, hogy a következő napirendi pontok 

megtárgyalása előtt tartsanak szünetet, Polgármester úr megérkezéséig. Szavazásra bocsátja 

javaslatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3633   Száma: 12.02.16/7/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 16 17:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 



 33 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

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 - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

17.34 órától 17.54 óráig szünet.  

 

 

7. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló …/2012. (…) önkormányzati 

rendeletének megalkotásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

Dr. Dietz Ferenc polgármester: szünet után az ülést megnyitja, jelenlévő képviselők száma 

12 fő.  

Bevezetőjében elmondja, hogy 2011. november 15-én döntött a Képviselő-testület  

Szentendre Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójáról, mely bemutatta az 

aktuális nemzetközi gazdasági helyzetet és a hazai gazdasági környezetet, most pedig a 

koncepció alapján elkészült költségvetés tárgyalása kezdődik, amely az előző napi 

közmeghallgatáson ismertetésre kerül. Miután nincs két ülés közötti beszámoló – rendkívüli 

ülésről lévén szó – néhány szóban ismerteti, hogy a bankokon kívül még milyen tárgyalásokat 

folytatott, amelyek érintik a jelenlegi költségvetést is. Ilyenek voltak: 

1. az ÖNEF-egyeztető fóruma, amelyen a TÖOSZ képviseletében vett részt, a járásokkal 

kapcsolatos egyeztetésen. Fontosnak tartja elmondani, hogy a járások felállításánál 

nem kívánnak új apparátust felállítani, azt a jelenlegivel kívánják megoldani.  
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2. Budapest Főpolgármesterével történő egyeztetés – BKV ügyben –, aki a kerületi és az 

agglomeráció polgármestereinek javaslatait várta, illetve elmondta, hogy önkéntes 

felajánlásoktól sem zárkózik el. A polgármesterek azt az állásfoglalásukat fogalmazták 

meg, hogy állami feladatról van szó, illetve a cég Budapest tulajdona, így az ő 

kötelessége ellátni ezt a feladatot, illetve az agglomerációból Budapestre járnak az 

emberek dolgozni, így az adó is ott képződik. A településeknek a saját helyi 

közlekedésük ellátása a feladata. (Ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy a város helyi 

közlekedésével kapcsolatban Alpolgármester úr további egyeztetéseket folytatott a 

VOLÁNBUSZ-szal.) Jegyár emelés merült még fel megoldásként, amelytől a 

polgármesterek szintén elzárkóztak. Bízik abban, hogy nem hoznak újabb jogszabályt 

a BKV támogatására. 

3. Több körben keresték már a Fővárost, hogy távhő szolgáltatás – illetve más közmű 

esetében: csatorna, hulladékszállítás, stb. – kérdésében hogyan tudnának 

együttműködni. Főpolgármester-helyettes úrral a héten fog további egyeztetéseket 

folytatni.  

4. a Gondozási Központot – bár kistérségi ellátás – mintegy 40 MFt-tal támogatja a 

város, de januártól nem lesz kötelező a kistérségi társulás fenntartása, önkéntes járási 

társulás lesz. Eddig a Máltai Szeretetszolgálattal, a Karitásszal és a Vöröskereszttel 

folytatott egyeztetéseket, amelyeket tovább kíván folytatni.  

5. V-8 Uszodával kapcsolatban tovább folytatta a tárgyalásokat kormányzati szervekkel, 

ha lesz további információja, tájékoztatni fogja a képviselőket.   

 

Kun Csaba képviselő: véleménye szerint a költségvetésben a gazdasági társaságok 

támogatása címszó alatt vélhetően pontatlan adatok szerepelnek.  Ezeket összehasonlította az 

üzleti tervekben szereplő támogatási összegekkel, és az ezzel kapcsolatos észrevételeit 

ismerteti. Kifogásolja továbbá, hogy a Kulturális Kft. támogatása nem szerepel ebben a 

táblázatban.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy a Kulturális Kft. nonprofit kft-ként működik, ezért 

nem jelenik meg a gazdasági társaságok között. Elmondja, hogy a Képviselő úr által felsorolt 

adatok pontosításra kerültek az ügyvezetőkkel történt egyeztetések alapján, amelyről már a 

bankkal is egyeztettek. Kéri a Közgazdasági Iroda vezetőjét, hogy ismertesse a cégeknek 

megadott módosított számokat, amellyel kapcsolatban kéri, hogy az üzleti tervek esetében is 

ezekkel a számokkal dolgozzanak.  

 

Puhl Márta Közgazdasági Iroda vezetője: jelzi, hogy tudomása szerint kiosztásra került egy 

módosító indítványokat tartalmazó táblázat, amelynek számszaki adatait ismerteti: 

- reorganizációs menedzser juttatását a VSz Zrt-n keresztül akarták kifizetni, de ezt a 

könyvvizsgáló sem javasolta, így visszakerült a hivatali költségvetésbe, a dologi 

kiadások körébe, Áfa-tartalommal együtt;  

- a Kulturális Kft. támogatása – a tárgyalások eredményeképpen – csökken;  

- a TDM esetében – az új üzleti terv elkészülte következtében – nő az önkormányzati 

támogatás, amely megegyezik az üzleti tervében szereplő összeggel; 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ennek indokaként elmondja, hogy a TDM nyert egy jelentős 

összeget, amelyhez szükség van az önerő biztosítására.   

 

 Puhl Márta Közgazdasági Iroda vezetője: folytatásként elmondja, hogy a HPV vírus elleni 

oltásnál egy félreértés miatt azzal számolt, hogy azok a lányok, akik megkapták az 1. illetve 2. 
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oltást, azoknál folytatódik a következő védőoltás 2012-ben. Időközben azonban kiderült, hogy 

nincs ilyen leánygyermek, ez az összeg 2 MFt, amely 2011-ről áthozott összeg.  

A bizottságok, munkacsoportok létszámának változása következtében történő megtakarítás 

esetében pontatlan számítás történt, így a személyi kiadás tovább csökken a táblázatban 

szereplő összeggel.   

Kiegészítésül elmondja, hogy a felsorolt módosítások a költségvetés főszámait nem 

módosítják, hanem a tartalékban jelennek meg.  

Elmondja, hogy egyik gazdasági társaság folyószáma hitelének a kiváltásával sem foglalkozik 

a költségvetési javaslat, ezért van a ProSzentendre Kft. támogatási összegeként a 11.500 

forint. A V-8 Uszoda esetében egy esetleges pótbefizetési kötelezettséget jelentene a 

könyvvizsgáló megállapítása szerint, illetve az egyéb tartozások fedezetét a költségvetési 

tartalék biztosítja. A VSz Zrt. esetében a költségvetés nem számol sem pótbefizetéssel, sem 

tőkeemeléssel.  

 

dr. Filó András képviselő: felhívja a figyelmet, hogy az ülés elején tett javaslatot arra 

vonatkozóan –  hogy állítsák be a költségvetésbe a képviselők részére a számítástechnikai 

eszközök beszerzését – komolyan gondolta, mert ennek biztosítása kötelessége az 

Önkormányzatnak. Ha ez ilyen kardinális kérdés lett, akkor ő nem hajlandó a saját eszközeit 

használni. Kéri, hogy őt lássák el eszközzel, szoftverrel, mindennel, ha nehéz volt kinyomtatni 

azt az egy füzetet.  

Az ingyenes helyiségbérletek táblázattal kapcsolatban észrevételezi, hogy a Kulturális Kft. 

durván 17 MFt-ot kap úgy, hogy nem fizeti ki a helyiségbérleti díjakat. Ez burkolt támogatás, 

ezért tisztességesebbnek tartaná támogatásként szerepeltetni. Tovább sorolja az ingyenes 

helyiséghasználókat:  

- Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal,  

- Igazságügyi Hivatal,  

- Petőfi Kulturális Egyesület és MDF – ezt csak úgy tudja elfogadni, ha minden egyes 

párt vagy egyesület megkapja,  

- Szerb Kisebbségi Önkormányzat megkapja a Vajda villát – a többi kisebbségi 

önkormányzat miért nem kap ingatlant? 

- E&E VET Kft. amely nagyon kevés – 780 ft/m²/hó – bérleti díjat fizet, milyen alapon, 

ki ez? Miért van megkülönböztetett bérleti díj?  

- Vajda Lajos Stúdiónak javasolja, hogy a MűvészetMalomban adjanak egy helyiséget, 

hogy ne a város legfrekventáltabb helyén foglaljon ingatlant.  

Ezt a fajta bérleti díj fizetési rendszert nem tudja elfogadni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a laptop vásárláshoz 4,5 MFt szükséges, amelyet szavazásra 

fog bocsátani, de ő maga nem támogatja a javaslatot.  

A helyiségbérletről vizsgálatot kér – külön kiemelve a Kulturális Kft-t – amely alapján majd a 

reorganizációs menedzser feladata lesz, hogy meghatározza a helyiségbérleti szempontokat.  

Jelzi még, hogy nem csak a szerbeknek biztosítanak ingatlant, hanem a horvátoknak is.  

 

Magyar Judit képviselő: az előző évben kivéreztetett költségvetésről beszélt, amelyet az idén 

már nem tud fokozni. Bizonytalannak érzi – annak ellenére, hogy megtudták, hogy 350 MFt-

ot kienged a bank – csak a minimális fizetendő dolgok szerepelnek, nincs benne városvezetői 

koncepció, nem lehet látni belőle, hogy az elkövetkező időszakban mi lesz. Nincsenek 

prioritások, nincsenek kategóriák, amelyek fontosak lettek volna, hogy ne fűnyíróelv alapján 

működjenek.  

Nem ért egyet az uszoda kötvényből történő visszavásárlására, mert ezzel megszűnne a 

fejlesztési tartalék és még vannak lezáratlan pályázataik.  
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A vagyonértékesítést bizonytalannak tartja, az elmúlt év tapasztalata alapján a tervezett 

számot nem tartja reálisnak.  

Csatlakozik az ingyenes bérletekkel kapcsolatos észrevételhez – egységes mérce legyen – és 

megjegyzi, hogy az MSZP már nem kap ingyenesen helyiségbérletet. 

Nem ért egyet a szociális juttatások lecsökkentésével, megszüntetésével, hiszen pont a 

rászorulóktól veszik el a pénzt.  

Bizottsági ülésen a bizottsági struktúra változásával kapcsolatos megtakarításra két 

számadatot kapott – egyet Alpolgármester úrtól, egyet pedig a Közgazdasági Iroda 

Vezetőjétől – amelyek nem stimmeltek.  

Kérdése továbbá, hogy mennyi az önkormányzat hiteleinek az ára, vagy átlagárat szeretne 

ismerni. Elmondja, hogy ha az adósság tovább nő – és nem lesznek tartalékaik, nem tudnak 

pénzt beszedni, illetve olyan beruházást létrehozni, amely bevételt eredményez, akkor nem 

tudja elképzelni, hogy miből fogják fizetni a kötvényt és az uszoda hitelét.  

Koncepciótlannak tartja a költségvetést, nem derül ki belőle, hogy az elkövetkezendő években 

milyen irányba megy majd a város.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy a koncepció nem változott, hosszú 

távon változatlanul a Dumtsa terv szerint dolgoznak, ezt bizonyítják a nagyberuházások is. Ha 

végig nézik a költségvetést, látni lehet, hogy nem fűnyíróelv alapján történtek a módosítások, 

szerepelnek benne a prioritások is – ennek igazolására a költségvetésből olvas fel részletet. A 

hosszú távú gondolkodásra, koncepcióra tett észrevételre elmondja, hogy csak a mostani 

tudásuk alapján tudják a döntéseket meghozni. Tudni kell azt, hogy az önkormányzati 

rendszer változására még nincs kiadva az irány, nem lehet tudni a bevételi forrásokat, nem 

lehet tudni, hogy milyen új feladatok lesznek. Elmondja, hogy a döntéseket előkészítők 

számára a települések hallatják a hangjukat, ő maga is minden fórumon jelen van, és 

folyamatosan tárgyal. Pillanatnyilag annyit tud tenni az önkormányzat, hogy a kijelölt utat 

folytatja, és a reorganizációt olyan szinten végrehajtják, hogy a lehető legjobban tudjanak 

majd alkalmazkodni a változásokhoz. Ezen kívül meg van az a cél is, hogy mit kell operatívan 

most tenni, hiszen ezért szavazták meg a reorganizációs alpolgármestert, hogy olyan biztos 

alapokra tudjanak építeni, amely a következő években kedvező változást hoz a lakosság 

számára, és pénzügyileg is stabillá teszi a várost.  

 

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

részletesen megtárgyalta a költségvetést, ahol a Közgazdasági Iroda Vezetője személyesen 

részt vett, így ott a felmerült kérdésekre választ kaphattak.  Sajnálatosnak tartja, hogy az 

oktatás és kultúra terén az előző ciklusban létrehozott alapokra most nem számíthatnak. Ilyen 

volt például az óvodák és iskolák eszköz-állományának fejlesztése, de reméli, hogy 2-3 év 

múlva ezt folytathatják. Bízik abban, hogy a GESZ-nél nem lesz leépítés, és a normatívák sem 

fognak változni. Az anyagból azt látja, hogy az iskolák visszaszerzése még nem lezárt dolog, 

ezért szeretné, ha ezzel a lehetőséggel élne a város. Az oktatáshoz betervezett összegből látja, 

hogy az iskolapszichológus tovább dolgozhat – akinek a munkájára nagyon nagy szükség van 

– bízik benne, hogy ez az összeg nem módosul. Örömmel látja, hogy a SZEI önfenntartó tud 

lenni. Kérdése, hogy lesz-e polgármesteri keret?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a felvetésekkel kapcsolatban elmondja, hogy a NAT 

módosítása, az oktatási intézmények vezetőinek kinevezése állami feladat, az épületek 

tulajdonjogilag szintén az államé, ezekből az épületekre való visszaszerződésre, felújításokra 

és a rezsiköltség fenntartására van lehetőség, de ennek pénzügyi feltételeit majd a pénzügyi 

tárca fogja meghatározni. Arról sincs hivatalos álláspont és információ sem, hogy az 
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építéshatóság átmegy-e a járáshoz. Ígéretet tesz arra, ha új információt kap, azt azonnal 

megosztja a testülettel.  

A SZEI-vel kapcsolatban annyit tud, hogy 2013-tól átkerül állami tulajdonba, de informálisan 

olyan tájékoztatást kapott, hogy hamarabb is át lehet adni, viszont a finanszírozást ebben az 

esetben is csak 2013-ban veszik át. Dr. Szócska Miklós államtitkárral egyeztetni fognak az 

ügyben Főigazgató Asszonnyal.  

Polgármesteri keret csökkentett mértékben, de van, csak kimondottan városi feladatra, városi 

célra.  

 

Fekete János képviselő: a reorganizációs terv elfogadásáig javasolja, ha létezik ideiglenes 

költségvetés, akkor azt fogadjanak el a sok bizonytalanság miatt, valamint minden olyan 

költség befagyasztását, amely nem a működéshez szükséges. a reorganizációs terv elfogadása 

után pedig a reorganizációs alpolgármester kompetenciája legyen a kifizetése jóváhagyása. 

Magyar Judit és dr. Filó András képviselők által elmondott észrevételekkel egyetért.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: valóban nagyon sok törvényi változás hatással lesz a 

költségvetésre, de törvényi kötelezettség miatt a testületnek meg kell alkotnia a legjobb tudása 

szerint a költségvetési rendeletet. Erre annál is inkább szükség van, hogy el tudjanak kezdeni 

dolgozni. Megjegyzi, hogy mindig, minden önkormányzatnak ideiglenes a költségvetése, 

hiszen azt az év során többször kell a változások miatt módosítani. Erre először az akcióterv 

elkészítése után kerül sor.  

Megadja a szót a Reorganizációért felelős alpolgármesternek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: elmondja, hogy a reorganizációs terv 

készítésének időszakában végigtekintik a költségvetés minden egyes tételét. Ennek a 

technológiája, hogy először a nagy tételeket vizsgálják meg, és ha itt már egy pici 

megtakarítást találnak, akkor az a pici összegeket megnyugtatja. Miután a testület 

megszavazta a költségvetést, az ideiglenesség megerősítéseként javasolja, hogy az egy 

hónapos időtartam alatt nagyon óvatosan költsenek a pénzekből.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a könyvvizsgálónak, hogy kiegészítse az 

írásban beadott anyagot, majd a Közgazdasági Iroda Vezetőjének, hogy pénzügyileg 

értelmezze az imént elmondottakat, amit ő maga zárolásnak nevezne. Javasolja, hogy ezt 

konkrétan határozzák meg. Ez után a módosító indítványról, majd a rendeletről, végül pedig a 

határozati javaslatról fog szavaztatni.  

 

Balogh Istvánné könyvvizsgáló (East-Audit Rt.): elmondja, hogy a rendelet-tervezetet 

megvizsgálták, és azt rendeletalkotásra megfelelőnek találják. Ennek alátámasztására 

elmondja, hogy mind a hatályos jogszabályoknak, mind pedig a szakmai szabályoknak 

megfelelő adattartalommal állították össze. Többször elhangzott, hogy ideiglenes 

költségvetést fogadjanak el, amellyel kapcsolatban elmondja, hogy a költségvetés egy 

tervszámokat tartalmazó adattábla, amelyet folyamatában állandóan módosítanak az 

életszükségleteknek megfelelően, hiszen mindig alkalmazkodni kell a kifizetések 

ütemezéséhez, és a költségek viseléséhez. A rendeletet mindenképpen el kell fogadnia a 

testületnek, hiszen azt március 9-ig meg kell küldeni a Magyar Államkincstárhoz. A 

reorganizáció által meghatározott szempontok szerinti átdolgozás során felmerülő kérdések 

feldolgozásához felajánlja segítségüket, hiszen a költségvetést a legújabb Áht. módosulás és a 

hozzá kapcsolódó végrehajtási rendelet is nagyon szigorúan szabályozza. 2012-től új rendelet 

szerint külön költségvetésként kell kezelni az önkormányzatot és a Polgármesteri Hivatalt, 

valamint valamennyi intézményt elemi költségvetésként kell bemutatni. Várja a kérdéseket.  
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Puhl Márta Közgazdasági Iroda vezetője: azt a megkötést tudja elképzelni, hogy egy 

hónapon belül újabb kötelezettséget ne lehessen vállalni, de a kifizetéseket nem lehet 

megállítani, mert még novemberi szállítói tartozások is vannak, és a közüzemi tartozásokat is 

ki kell kiegyenlíteni. Felhívja a figyelmet a költségvetési rendelet azon paragrafusára, amely 

szerint biztosítani kell az adósságtörlesztést, és a személyi kiadások folyósítását.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: az elhangzottakra reagálva 

elmondja, hogy nem gondolta minden kifizetés leállítását, csak azt, hogy nagyon óvatosan 

költsenek pénzt. A reorganizációs folyamat általában arról szól, hogy az adott szervezetben az 

„összes csapot, amelyik kifelé folyik, átmenetileg el kell zárni”. Véleménye szerint minden 

kifizetés 12 órát tud várni arra, hogy megnézzék, hogy azt tényleg ki kell-e fizetni. Javasolja, 

hogy ami nem feltétlenül fontos a város működéséhez a következő hónapban, annak 

kifizetését nagyon meg kell gondolni – illetve lehetőleg nem kell kifizetni. Ennek a 

módszerére hétfőn megteszi javaslatát.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a munkaköri leírásban az utalványozás ellenjegyzéséhez 

kerüljön ez be, így másnaptól már valamennyi kifizetést meg tud nézni. Ez nem csak az új 

kötelezettségekre vonatkozik, hanem a korábbiakra is. Kéri Címzetes Főjegyző Asszonyt kéri, 

hogy fogalmazza meg az ezzel kapcsolatos határozati javaslatot.  

 

Puhl Márta Közgazdasági Iroda vezetője: a pénzügyi ellenjegyző helyett javasolja az 

aláírást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: pénzügyi ellenjegyző mellett – ha a számviteli szabályok 

szerint lehet.  

 

Puhl Márta Közgazdasági Iroda vezetője: a gazdálkodásra vonatkozó szabály szerint a 

kötelezettség és az utalvány ellenjegyzésére a pénzügyi vezető, illetve az általa megbízott 

személy jogosult.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: nem szeretne minden kifizetést 

megnézni, ezért összeghatár megállapítását vagy valamilyen cél meghatározást javasol. A 

normális, napi kifizetéseket nem javasolja leállítani, csak annyit szeretne, hogy minden egyes 

ezen összeg feletti kifizetés 1 napig az irodájában álljon. Ne kelljen az aláírása, és amelyikre 

nem mond semmit, az automatikusan kifizethető, de legyen esélye a fontos tételek átnézésére.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 200 ezer forint feletti összeg meghatározását javasolja 

indításként, és a gyakorlat majd megmutatja, hogy szükség van-e a kisebb összegeknél is az 

ellenjegyzésre.  

Megállapítja, hogy a rendelet elfogadásához módosító indítvány csak az informatikai háttér 

megteremtésére vonatkozó javaslat volt.  

 

dr. Filó András képviselő: kérdezi, hogy ha ezt nem szavazza a testület és nem hajlandó 

használni a saját eszközét, akkor ő itt fog ülni?  

 

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

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: elmondja, hogy az SZMSZ-ben meghatározott 

szabályok betartása minden képviselő-testületi tag számára irányadó. Ennek értelmében, 
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amennyiben a testület – minősített többséggel – pénzügyi ellentételezés melletti papíralapú 

anyag biztosítását írja elő, akkor pénzügyi ellentételezés mellett ezt tudják biztosítani. Az 

Intraneten – a jelszó ismeretében – a Képviselő-testület ülésének teljes anyaga ingyenesen 

hozzáférhető a képviselők részére. Maga részéről az SZMSZ betartása a feladata.  

 

Tolonics Gyula képviselő: egyetért Képviselő úrral, igaza van. Kéri a javaslat megszavazását, 

és egyúttal mondjanak le a város javára, és Képviselő úr kapjon egyedül laptopot.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: javasolja a költségvetésbe olyan sor beállítását, amely ezt az 

összeget tartalmazza, és akinek szükséges, az használja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy 1 hónapig szerepelhet ilyen összeg a 

költségvetésben, de elsőként fogja a reorganizációs alpolgármester lehúzni.  

 

Tolonics Gyula képviselő: visszavonja a javaslatát.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, hogy minek a terhére lehet az informatikai 

fejlesztésre tett javaslat összegét betervezni. 

 

Puhl Márta Közgazdasági Iroda vezetője: a tartalék terhére.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3634   Száma: 12.02.16/8/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 16 18:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 1 8.33 6.67 

Nem 4 33.33 26.67 

Tartózkodik 7 58.34 46.66 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Filó András Igen - 

Fekete János Nem - 

Pintér Ádám SZISB elnök Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 

dr. Török Balázs Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

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

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba GVB elnök Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy az informatikai fejlesztésre tett javaslatot a 

Képviselő-testület nem támogatja.  

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3635   Száma: 12.02.16/8/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 16 18:46  

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 JPEB elnök 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 - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 
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A költségvetési rendelet – melléklettel együtt – a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felkéri Címzetes Főjegyző Asszonyt, olvassa fel a javasolt két 

határozati javaslatot.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: az I. határozati javaslat szövege: „Szentendre Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a reorganizációért felelős alpolgármestert, 

hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének figyelembe vételével vizsgálja meg az 

ingyenes és kedvezményes önkormányzati helyiséghasználatok indokoltságát, és tegyen 

javaslatot a reorganizációs akciótervben a jövőbeni hasznosításukra.” 

A II. határozati javaslat szövege: „Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a reorganizációs akcióterv elfogadásáig utalványozásnál az önkormányzati 

gazdálkodásra vonatkozó jogszabályban előírt pénzügyi ellenjegyzés mellett a 200.000,- Ft 

feletti összegek tekintetében szükséges a reorganizációért felelős alpolgármester ellenjegyzése 

is.” 

 

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

egyben a két határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3636   Száma: 12.02.16/8/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 16 18:48  

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 - 
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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: a Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozza:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

72/2012. (II. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a reorganizációért felelős 

alpolgármestert, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének figyelembe vételével 

vizsgálja meg az ingyenes és kedvezményes önkormányzati helyiséghasználatok 

indokoltságát, és tegyen javaslatot a reorganizációs akciótervben a jövőbeni hasznosításukra. 

 

Felelős:  Reorganizációért felelős alpolgármester 

Határidő: 2012. márciusi rendkívüli ülés 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

73/2012. (II. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

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

akcióterv elfogadásáig utalványozásnál az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó 

jogszabályban előírt pénzügyi ellenjegyzés mellett a 200.000,- Ft feletti összegek tekintetében 

szükséges a reorganizációért felelős alpolgármester ellenjegyzése is. 

 

 

Felelős:  Reorganizációért felelős alpolgármester 

Határidő:    azonnal 

 

Zakar Ágnes képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 11 fő.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Sportcélú Kft. Ügyvezetője kérte, hogy a Kft-vel 

kapcsolatos előterjesztés tárgyalását vegyék előbbre, ezért kéri szavazzanak erről:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3637   Száma: 12.02.16/9/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 16 18:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

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 - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

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

 

 

8. Előterjesztés Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. 2012. évi 

üzleti tervének elfogadásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Dombay Zsolt a Kft. 

ügyvezetője.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti a határozati javaslatokat. Elmondja, hogy a 

reorganizációért felelős alpolgármester megválasztására tekintettel az I. határozati javaslatot a 

költségvetésben szereplő összeggel fogadják el, amelyhez pontosítás szükséges. A II. 

határozati javaslat a Kft-hez kerülő ingatlanokról és azok üzemeltetéséről szól, valamint arról, 

hogy a VSz Zrt-vel hogyan, és milyen együttműködés legyen. Ezzel kapcsolatban kéri 

Címzetes Főjegyző Asszonyt, fogalmazzon meg egy újabb határozati javaslatot azzal, hogy a 

reorganizációért felelős alpolgármester vizsgálja meg ezt a kérdést.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: „… felkéri a Reorganizációért felelős alpolgármestert, 

hogy a reorganizációs akcióterv készítése során vizsgálja meg, hogy a Szentendrei Sportcélú 

Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. további működtetése, és további ingatlanoknak a cég 

kezelésébe adása, vagy a gazdasági társaság megszüntetése, és az ingatlanoknak más 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társasági formában történő hasznosítása, illetve az 
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önkormányzati hasznosítás gazdasági szempontból kedvezőbb megoldása, a tulajdonos 

önkormányzat számára.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az I. határozati javaslat összege szempontjából megadja a szót 

a Közgazdasági Iroda Vezetőjének. 

 

Puhl Márta Közgazdasági Iroda vezetője: tájékoztat, hogy a Sportcélú Kft. esetében nem 

tartalmaz a költségvetés támogatást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

Zakar Ágnes képviselő visszatér az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 12 fő.  

 

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

bizottság a II. határozati javaslat „B” változatát támogatja. Felhívja azonban a figyelmet, hogy 

nem szükséges az átfogalmazás, mert az ingatlanok tekintetében a vagyonkoncepcióval 

kapcsolatban elfogadtak egy határozatot március 20-i határidővel.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: március 20-ig elkészül az akcióterv, ezért a 

határidő módosítását javasolja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy ha a II. határozati javaslatot most nem kell 

elfogadni, akkor az I. határozati javaslatot sem kell elfogadni, mert az alapvetően a II. 

javaslatot érinti. Javasolja, hogy vegyék le napirendről az előterjesztést.  

 

dr. Filó András képviselő: ha nem szerepel a költségvetésben az összeg, amire az üzleti terv 

alapul, akkor nincs miről beszélni.  

 

Puhl Márta Közgazdasági Iroda vezetője: megerősíti hogy a Sportcélú Kft. részére nem 

tartalmaz támogatást a költségvetés, de a műfüves pályának a hiteltörlesztését tartalmazza, 

amelyet az Önkormányzat fizet – erről döntött a testület – így annak az összege az 

Önkormányzat költségvetésében szerepel.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az előterjesztés levételét napirendről.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3638   Száma: 12.02.16/9/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 16 18:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 75.00 60.00 

Nem 1 8.33 6.67 

Tartózkodik 2 16.67 13.33 
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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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Nem - 

Magyar Judit Tart. - 

Pintér Ádám SZISB elnök Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

és az előterjesztést leveszi napirendjéről.  

Megköszöni Ügyvezető úr jelenlétét.  

 

Kun Csaba képviselő: ügyrendi hozzászólásában felhívja a figyelmet, hogy ebben az 

értelemben nincs értelme a többi gazdasági társaság üzleti tervét sem tárgyalni, ezért vegyék 

le azokat is a napirendről. Folytassák ezek tárgyalását azután, ha a reorganizációs menedzser 

megtekintette a költségvetést, és egyeztetett a cégek vezetőivel.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért a javaslattal, vegyék le az üzleti tervekről szóló 

előterjesztéseket a napirendről, csak a ProSzentendre kft. pályázati kérdéseiről szóló 

előterjesztést tárgyalják meg. Kéri szavazzanak az előterjesztések napirendről történő 

levételéről.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3639   Száma: 12.02.16/10/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 16 18:57  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 
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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 - 

 

Tolonics Gyula képviselő: ügyrendi hozzászólásában jelzi, hogy az elmondottak alapján a 

Kulturális Kft. sem tud pályázni.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: ügyrendben technikai szünetet kér.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a szünetre vonatkozó javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3640   Száma: 12.02.16/10/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 16 18:58  

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 
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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 - 

 

 

 

18.59 órától 19.16 óráig szünet.  

 

Szünet közben Fülöp Zsolt képviselő megérkezik, jelenlévő képviselők száma 13 fő.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szünet után az ülést megnyitja. Az egyeztetések alapján úgy 

döntöttek, hogy egyben történik a szavazás, de külön határozati javaslatokat hoznak. 

Felolvassa a határozati javaslat szövegét: „Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy elfogadja a gazdasági társaságok  üzleti tervét az önkormányzat 2012. 

évi költségvetésében meghatározott összeggel, illetve azzal a megkötéssel, hogy csak 

időarányosan vállalhatnak kötelezettséget. Az ügyvezető igazgatók a reorganizáció felelős 

alpolgármesterrel haladéktalanul kezdjék meg az egyeztetést a gazdasági társaságok gazdasági 

helyzete és üzleti terve vonatkozásában.” 

Ez után tárgyaljanak a ProSzentendre Kft. pályázatának tárgyában, majd a VSz Zrt. üzleti 

tervéről.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: ügyrendi hozzászólásában arra figyelmeztet, hogy a gazdasági 

társaságok üzleti tervének megtárgyalásáról szóló előterjesztéseket levették napirendről, ezért 

javasolja, szavazzanak azok visszavételéről. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak az előterjesztések napirendre vételéről:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3641   Száma: 12.02.16/10/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 16 19:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 80.00 

Nem 1 7.69 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

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 - 

Fekete János Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy az előterjesztéseket visszavették a 

napirendre.  

 

9. Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2012. üzleti 

tervének elfogadásáról  

 

Előterjesztés Szentendrei és Térésége TDM Nonprofit Kft. 2012. üzleti tervének 

elfogadásáról 
 

Előterjesztés a ProSzentendre Városfejlesztési Kft. 2012. üzleti tervének 

elfogadásáról 

 

Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. 2012. 

üzleti tervének elfogadásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

határozati javaslatot.  
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dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felolvassa a határozati javaslat szövegét.  

 

dr. Filó András képviselő: egyenkénti szavazást kér a gazdasági társaságokról, mert a 

Kulturális Kft. esetében koncepcionális problémája van, így annak üzleti tervének elfogadását 

nem támogatja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elfogadja a javaslatot.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: értelmezése szerint a most elfogadásra kerülő üzleti tervek záros 

határidőn belül korrekcióra kerülnek. Kérdése, hogy miért nem határozzák meg a határidőt?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elfogadja az észrevételt, és javasolja határidőnek az akcióterv 

benyújtásának időpontját rögzíteni.  

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a Szentendre és Térsége TDM 

Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslat elfogadását. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3642   Száma: 12.02.16/10/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 16 19:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 80.00 

Nem 1 7.69 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András 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 Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 
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dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

74/2012. (II. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Szentendre 

és meghatározott összeggel, azzal a megkötéssel, hogy csak időarányosan vállalhat Térsége 

TDM Nonprofit Kft. üzleti tervét az önkormányzat 2012. évi költségvetésében 

kötelezettséget. 

Felkéri az Ügyvezető igazgatót, hogy a reorganizáció felelős alpolgármesterrel haladéktalanul 

kezdjék meg az egyeztetést a gazdasági társaságok gazdasági helyzete és üzleti terve 

vonatkozásában. 

 

Határidő:  Reorganizációs akcióterv benyújtásáig 

Felelős: Reorganizációért felelős alpolgármester, Szentendre és Térsége Nonprofit kft. 

ügyvezetője 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a ProSzentendre Kft. üzleti tervéről szóló 

határozati javaslat elfogadását. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3643   Száma: 12.02.16/10/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 16 19:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 69.23 60.00 

Nem 4 30.77 26.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 
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Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

75/2012. (II. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Pro 

Szentendre Városfejlesztési Kft. üzleti tervét az önkormányzat 2012. évi költségvetésében 

meghatározott összeggel, azzal a megkötéssel, hogy csak időarányosan vállalhat 

kötelezettséget. 

Felkéri az Ügyvezető igazgatót, hogy a reorganizáció felelős alpolgármesterrel haladéktalanul 

kezdjék meg az egyeztetést a gazdasági társaságok gazdasági helyzete és üzleti terve 

vonatkozásában. 

 

Határidő:  Reorganizációs akcióterv benyújtásáig 

Felelős: Reorganizációért felelős alpolgármester, a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft.  

ügyvezetője 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Kulturális Kft. üzleti tervéről szóló 

határozati javaslat elfogadását. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3644   Száma: 12.02.16/10/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 16 19:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 69.23 60.00 

Nem 4 30.77 26.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 
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Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök 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 - 

dr. Filó András Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

76/2012. (II. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Szentendrei 

Kulturális Központ Nonprofit Kft. üzleti tervét az önkormányzat 2012. évi költségvetésében 

meghatározott összeggel, azzal a megkötéssel, hogy csak időarányosan vállalhat 

kötelezettséget. 

Felkéri az Ügyvezető igazgatót, hogy a reorganizáció felelős alpolgármesterrel haladéktalanul 

kezdjék meg az egyeztetést a gazdasági társaságok gazdasági helyzete és üzleti terve 

vonatkozásában. 

 

Határidő:  Reorganizációs akcióterv benyújtásáig 

Felelős: Reorganizációért felelős alpolgármester, a Szentendrei Kulturális Központ 

Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Sportcélú Kft. üzleti tervéről szóló 

határozati javaslat elfogadását. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3645   Száma: 12.02.16/10/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 16 19:23  

Típusa: Nyílt 
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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 - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

77/2012. (II. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Szentendrei 

Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. üzleti tervét az önkormányzat 2012. évi 

költségvetésében meghatározott összeggel, azzal a megkötéssel, hogy csak időarányosan 

vállalhat kötelezettséget. 

Felkéri az Ügyvezető igazgatót, hogy a reorganizáció felelős alpolgármesterrel haladéktalanul 

kezdjék meg az egyeztetést a gazdasági társaságok gazdasági helyzete és üzleti terve 

vonatkozásában. 

 

 

Határidő:  Reorganizációs akcióterv benyújtásáig 

Felelős: Reorganizációért felelős alpolgármester, a Szentendrei Sportcélú 

Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. ügyvezetője. 

 

 



 54 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy az előzőekben elhangzottak értelmében a 

ProSzentendre Kft-ről szóló előterjesztés pályázat tárgyában készült részének megtárgyalása 

következik.  

 

 

10. Előterjesztés  a ProSzentendre Városfejlesztési Kft. KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 

azonosítójú, „Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja” c. 

pályázat tárgyában  

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Szabó Zsófia ügyvezető és Putz 

Tamás műszaki vezető.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felhívja a figyelmet az előterjesztés kiegészítésére, és annak 

mellékleteire, amelyek a szakhatóságok ellenőrzései során javasolt további közbeszerzési 

eljárás elindításának szükségességét igazolják. Megadja a szót Címzetes Főjegyző 

Asszonynak pontosítás közlésére.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felhívja a figyelmet, hogy két határozati javaslatról 

beszélnek: az egyik a kiegészítésben szereplő, a másik pedig az eredeti előterjesztés II. 

határozati javaslata.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a ProSzentendre Kft. műszaki vezetőjének, 

ismertesse az előterjesztést.  

 

Putz Tamás műszaki vezető: a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal korábban engedélyezte a 

felújítást, korszerűsítést, azonban akkor előírták, hogy a restaurálás csak külön engedély 

alapján lehetséges. A kivitelezés során felmerült restaurálási igényekre megérkeztek az 

engedélyek, így a munkálatok megkezdhetőek. A pótmunkákra kiegészítő közbeszerzési 

eljárást kell lefolytatni. Elmondja még, hogy ezen kívül szükség van a Támogatási Szerződés 

módosítására, mert jelenleg 2012. március 31. a befejezés határideje, de szükség van a 

határidő további módosítására.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, hogy a munkálatok mennyiben érintik a lakosságot, 

jár-e útfelbontással? Megjegyzi, hogy már tavaly szeptemberre kellett volna befejezni a 

munkát, és még most is határidőt módosítanak.  

 

Putz Tamás műszaki vezető: elmondja, hogy legnagyobb részben belső munkálatokról van 

szó, közterületen nem történik munkavégzés, illetve közterületen már csak az átemelő 

kialakítása van hátra.  

 

dr. Filó András képviselő: nem támogatja a projekt egyben kezelését a határidő-módosítás 

tekintetében. Javasolja, hogy csak azoknak a projekteknek a határidejét módosítsák, 

amelyeket érintenek a munkálatok.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért a javaslattal, ezért megkérdezi, meg lehet-e ezt tenni?  

 

Putz Tamás műszaki vezető: elmondja, hogy a pályázat szerződését csak egyben tudják 

módosítani, viszont az épületek és a közterületek önálló építési engedéllyel rendelkeznek, így 

önállóan is meg tudják kérni a használatbavételi engedélyt.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Címzetes Főjegyző asszonytól kéri az elhangzott javaslat 

megfogalmazását.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: az eredeti II. határozati javaslat 2. pont kiegészül az 

alábbi szöveggel: „… jóváhagyja, hogy a projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja 

2012. június 30. napja, azzal a megkötéssel, hogy azok az épület felújítások és térburkolatok, 

amelyek önálló engedéllyel rendelkeznek, és a készültségi fokuk alapján erre lehetőség van, 

azok tekintetében az eredeti határidőt fenntartja, amely 2012. március 31.” 

 

dr. Filó András képviselő: az elhangzott határozati javaslatot nem tartja elfogadhatónak, 

ezért pontosítja a szöveget: „a térburkolatnál az átadási határidő március 31.” szövegrész 

kerüljön.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: véleménye szerint a Tourinform és a Fő tér 12. épület is 

elkészült már. A Műszaki Vezetőtől kérdezi, hogy mit lehet vállalni, mi teljesíthető? 

 

Putz Tamás műszaki vezető: elmondja, hogy a térburkolatoknak az átadása folyamatban van, 

az időjárás függvényében folytatják, március 31-ig befejezik. Az épületek vonatkozásában a 

közműórák hiányoznak, amelyek közül a MűvészetMalom a jövő héten kapja meg, majd 

folyamatosan a többi épület is. A közreműködő hatóság felé azt tudják dokumentálni, hogy a 

támogatási szerződést – amely egy egység – meghosszabbítják június 30-ig.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Címzetes Főjegyző Asszonyt kéri átfogalmazni a határozati 

javaslatot.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: „… jóváhagyja, hogy a projekt fizikai 

megvalósulásának tervezett napja 2012. június 30. napja, azzal a megkötéssel, hogy a 

térburkolatok tekintetében a 2012. március 31. határidőt fenntartja, továbbá kéri, hogy az 

épület felújítások tekintetében a ProSzentendre Kft. tegyen meg mindent a meghosszabbított 

határidő előtti átadás érdekében.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a módosítást.  

 

Zakar Ágnes képviselő: két kérdést tesz fel a ProSzentendre Kft. képviselőinek: 

- a Dumtsa J. utca végén miért hagytak rendetlenséget, és 

- a Tourinform épületére – a Jókai utcai részen – nem az eredeti kapu került 

visszahelyezésre, az hova lett? 

 

Putz Tamás műszaki vezető: válaszában elmondja, hogy a Tourinform épületének Jókai utcai 

oldalán a feltárások során találták meg a kapu helyét, amelyet most újra kialakítottak, de régi 

kapu nem volt. A Dumtsa J. utca végének kialakítását azért nem fejezték be, mert ott még az 

átemelőt kell kialakítani.  

 

Zakar Ágnes képviselő: azért hagyták ott a kupacot? 

 

Putz Tamás műszaki vezető: gyakorlatilag azért, mert ott a munkálatok még folyamatban 

vannak.  
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Tolonics Gyula képviselő: a mészkő pollerek után érdeklődik – amelyek rendkívül 

balesetveszélyesek – mi lesz ezekkel, cserélik-e, és ha igen, milyen határidővel? 

 

Putz Tamás műszaki vezető: több alternatívát kidolgoztak, amelyet a Művészeti Tanács elé 

terjesztenek. A meglévő kövek – bár nem ütköznek műszaki szabályozásba – de tapasztalták, 

hogy veszélyesek. Pillanatnyilag nem tud határidőt mondani erre, de tájékoztatni fogja a 

testületet.  

 

Fekete János képviselő: a fényes burkolattal mi lesz?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felhívja a figyelmet, hogy az előző napi közmeghallgatáson is 

felmerült ez a probléma, ahol dr. Filó András képviselő úr részletesen beszámolt a bejáráson 

történtekről.  

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3646   Száma: 12.02.16/11/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 16 19:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 76.92 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 3 23.08 20.00 

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 - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

78/2012. (II. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 

azonosítójú, „Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja című 

projekttel kapcsolatosan  

1. úgy dönt, hogy a pályázat befejezési határidejének módosítását indokoltnak tartja, 

2. jóváhagyja, hogy a projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja 2012. június 30., 

azzal a megkötéssel, hogy a térburkolatok tekintetében a 2012. március 31. határidőt 

fenntartja, továbbá kéri, hogy az épület felújítások tekintetében a ProSzentendre Kft. 

tegyen meg mindent a meghosszabbított határidő előtti átadás érdekében,  

3. felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerződés módosítási kérelem 

benyújtására és a szerződés módosítás aláírására, 

4. úgy dönt, hogy amennyiben a Közreműködő Szervezet jóváhagyja a Támogatási 

Szerződés módosítási kérelmet, jelen határozattal felhatalmazza a Polgármestert a Pro 

Szentendre Kft. megbízási szerződés módosításának aláírására, a befejezési határidő és 

az utolsó havi projektmenedzsment díj esedékessége (2012. június) tekintetében, a 

teljes megbízási díj változatlanul hagyása mellett. 

 

Felelős:     Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

79/2012. (II. 16.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 

azonosítójú, „Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja című 

projekttel kapcsolatosan úgy dönt, hogy  

1. a határozat melléklete szerinti pótmunkák indokoltságát elismeri, a kiegészítő 

közbeszerzési eljárást megindítja abban az esetben. ha azt a Közreműködő 

Szervezet elfogadja; 

2. a közbeszerzési eljárás lefolytatására a közbeszerzési szakértő cégnek 600.000,- Ft 

+ áfa összeget, a hirdetmény ellenőrzés díjára pedig 80.000,- Ft összeget biztosít a 

2012. évi költségvetés terhére, abban az esetben, ha az nem lesz elszámolható 

költség a pályázat keretein belül;  

3. felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot a közbeszerzési eljárás lebonyolítására; 

4. felkéri a Közbeszerzési Bizottságot a közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

meghozatalára, amennyiben a közbeszerzés a pályázati keretösszegből 

megvalósítható; amennyiben nem, úgy a közbeszerzési eljárást lezáró döntést a 

Képviselő-testület hozza meg. 

 

Felelős:     Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

11. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Somogyi Zsolt vezérigazgató.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: bevezetőjében elmondja, hogy a távhő-törvény támogatás 

átalakítás alatt van, ezért egyértelműen külső tőke bevonására van szükség. Mindenképpen 

szükséges a VSz Zrt. működésének és támogatásának átgondolása. Megadja a szót. 

 

Kun Csaba képviselő: elmondja, hogy a bizottság határozatképtelenség miatt nem tudta 

megtárgyalni az üzleti tervet, ezért saját kérdéseit teszi fel. Először felsorolja az 

önkormányzati támogatások összegeit, amelyet az üzleti terv eredmény részében lévő 

számokkal hasonlít össze. Elmondja, hogy észrevehető, hogy a Városüzemeltetési és 

Idegenforgalmi Bizottság javaslatait beépítették, így az elkészült anyag már hasonlít ahhoz, 

amilyennek egy üzleti tervnek lennie kell. A szöveggel is több problémája van, mert több 

olyan megfogalmazás szerepel benne, amely inkább – a Képviselő-testületet érintő –  

vélemény kategóriába tartozik, mint az üzleti terv része. Javasolja Vezérigazgató Úrnak, hogy 

ha elfogadja a véleményét, akkor ezeket a részeket törölje az üzleti tervből, tekintettel arra, 

hogy azt a reorganizációs menedzserrel együttműködve az akcióterv időpontjáig át kell 

dolgozni. Az üzleti tervben szerepel, hogy a gázmotorral és a fűtőművel kapcsolatban jelentős 

forrásigény van – hiszen azok nem tudják kitermelni a lízingdíjat – de a költségvetésben erre 

nem lát összeget betervezve. Valószínű, hogy e tevékenység kiszervezésének lehetőségét is a 

reorganizációs menedzserrel kell majd átbeszélni, és ennek megfelelően az üzleti terveket 

módosítani kell.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: kérdése, hogy szükség van-e az 

üzleti terv azonnali elfogadására, illetve ha most mégsem kerül elfogadásra, okoz-e az 

működési kárt?  

 

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

 

Somogyi Zsolt vezérigazgató (VSz Zrt.): nem szükséges az üzleti terv elfogadása, anélkül is 

működni tudnak. A számszaki összegekkel kapcsolatban hozott döntést komolytalannak tartja, 

mert ebben a válságos időszakban nem az üzleti terv, hanem a szükségletek és a lehetőségek 

fogják meghatározni a működést. Véleménye szerint egy szakmai prioritás fog felállítani a 

Városüzemeltetési referens és a Főkertész közreműködésével – amelynek lesz egy anyagi 

bázisa, vagy nem – amely napi szinten lesz organizálva. Számára az üzleti tervnek érdemi 

jelentése nincs, hiszen hiába szerepel benne bármekkora összeg, ha az nem érkezik meg. Azt 

is elmondja, hogy az összegnek nem időarányosan kell megérkeznie, mert a felhasználás 

teljesen eltér a téli útüzem, akár a nyári parkfenntartás esetében. A működőképességet kell 

fenntartani, amelyhez harmadlagos jelentősége van az üzleti tervnek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: amennyiben nem okoz gondot a 

működésben az üzleti terv hiánya, úgy javasolja, hogy vegyék le napirendről és a jövő héten 

nagyon részletesen beszéljék át.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot, hogy az 

előterjesztést vegyék le napirendről.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3647   Száma: 12.02.16/12/0/A/KT 

Ideje: 2012 február 16 19:52  

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 - 

Fülöp Zsolt 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 - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület leveszi napirendjéről 

az előterjesztést.  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

80/2012. (II. 16.) Kt. sz. határozata: 
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Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városi Szolgáltató Zrt. 2012. évi 

üzleti tervének elfogadásáról készített előterjesztést leveszi napirendjéről, és azt a 

későbbiekben fogja megtárgyalni.  

 

 

  

 12.  Egyebek 

 

 

Zakar Ágnes képviselő: megkapta a VSz Zrt. Vezérigazgatójának levelét, amelyet a város 

lakóinak címzett. Felolvas a levélből, amely a zöld-komposztálással kapcsolatban íródott és 

szerinte a politikusok ellen szól. Ő maga is zöld-övezetben lakik, így nem ismeretlen számára 

a komposztálás, a hídtakarítás, fűnyírás, de a pataktakarítás sem, és a lakók az előttük lévő 

zöldterületet is rendben tartják. Felhívja azonban a figyelmet, hogy miután nem lehet égetni, 

és megszűnik a zöld-lombtalanítás is, a lakók nem fogják a környezetüket rendben tartani – 

lásd Művész tér, Bükkös patak partja, Kálvária út – a VSz Zrt. rendbe fogja-e tartani ezeket? 

Úgy gondolja, hogy Vezérigazgató kiváló vezető és gazdasági szakember, ők pedig majd 

politizálnak, amelyről a választó 4 évente dönt, hogy milyen sikerrel.  

 

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

 

Somogyi Zsolt vezérigazgató (VSz Zrt.): sejtette, hogy érzelmeket indukál a levele, de 

elmondja, hogy nem volt szándéka a Képviselő-testületet kellemetlen helyzetbe hozni, és nem 

óhajtott politizálni, de nem volt semmilyen szakmai érv arra vonatkozóan, hogy egy 

alapvetően környezetellenes magatartást szolgálnak ki akkor, amikor a polgárok 

komfortérzete érdekében – ezt lehet szavazói akaratnak is minősíteni – olyan helyzeteket 

próbálnak meg fenntartani, amelyek hosszú távon károsak. Véleménye szerint a 

zöldlombtalanítás megszüntetése annak az értelmes csoportnak a munkáját ellehetetlenítené, 

és nem tartanák rendben a maguk környezetét. Hosszú távon kell látni, hogy helytelen 

magatartásról van szó, amely mellett még szakmai érvek is szólnak. Amennyiben 2014-ben a 

város csatlakozik a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Rendszerbe, akkor még lomtalanítás 

sem lesz, illetve csak abban az esetben, ha arra az Önkormányzat biztosít forrást. A vállalat 

felelős vezetőjeként azokért a szempontokért – amelyek fenntartják a hosszú távú működést – 

neki szólnia kell, de nem állt szándékában senkit megbántani. 

 

Tolonics Gyula képviselő: jelzi, hogy a lakosság tájékoztatására a levél negyed része is elég 

lett volna.  

 

Somogyi Zsolt vezérigazgató (VSz Zrt.): elmondja, hogy a levéllel kapcsolatban még nem 

kapott negatív megjegyzést, amelyre egyébként mindenki szakmai szempontok alapján tekint. 

A levelek kapcsán egyébként – piros és narancssárga levelek – a lakosság részéről támogatást 

érez.  

A téli útüzemeltetéssel kapcsolatban beszámol arról, hogy az utak sózása megoldott – bár 

anyagi gondok vannak – só van még elég, amely abból is adódik, hogy a -10 ºC-os hideg alatt 

felesleges a sózás, az ilyen napokból volt bőven.  

 

Kun Csaba képviselő: reagálva az elhangzottakra elmondja, hogy erősen korlátozzák a 

lakosság részére a lombégetést, amiért viszont valamilyen ellenszolgáltatást kell biztosítani, 

például azzal, hogy elszállítják azt a lombmennyiséget, amely az őszi lombhulláskor 

keletkezik, és nem tudnak hova tenni. A közterületen keletkező lombbal amúgy sem tudnak 
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mit kezdeni. Véleménye szerint egy ideig a lombszállítást még szükséges fenntartani. Felhívja 

a figyelmet, hogy a levélből kimaradt, hogy nem lesz lomtalanítás sem. Megjegyzi, hogy nem 

tartja helyesnek az ilyen módon történő véleményformálást a döntéshozóról.  

 

Somogyi Zsolt vezérigazgató (VSz Zrt.): úgy érzi, hogy alapvető szakmai nézetkülönbség 

van közöttük, hiszen harminc évvel ezelőtt sehol nem szedtek zöldhulladékot. Szakmai 

érvekkel alá tudja támasztani véleményét, amelyet szívesen elmond, de nem itt és most. 

Felelős vezetőként a tudatformáláshoz hozzá kell járulnia, de elmondja azt is, hogy nem 

uszított a Képviselő-testület ellen, hanem egy másik véleményt fogalmazott meg. Az eddigi 

visszaigazolások szakmailag őt igazolják. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, hogy bizottsági ülésen beszéljék meg a részleteket.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: a szakmai kérdések sorát kívánja 

folytatni, a reorganizációval. A város érdeke és érdekeltjei – lakosság, Polgármesteri Hivatal, 

szolgáltatók, VSz Zrt. stb. – ne izgassák fel egymást, mert ez nagy probléma lenne a 9 

hónapos reorganizációt végig vitele során. Kéri Vezérigazgató úrtól, hogy tartózkodjon 

mindenféle körlevéltől, illetve a képviselőket, hogy – főleg a reorganizációval kapcsolatban – 

mindenféle kommunikációt vele egyeztessenek, mert egy-egy rosszul megfogalmazott 

kommunikáció nagyon sok kárt tud okozni és nem lesz eredményes. Tartózkodást kér továbbá 

az egymás kioktatásától és a politikai kérdések megvitatásától.  

 

Zakar Ágnes képviselő: az előterjesztések új rendszerben történő kiosztásával kapcsolatban 

elmondja, hogy a bizottsági ülésen egy darab anyag volt – azt is ő fizette ki – amely alapján 

tárgyalni tudtak. Véleménye szerint nem az anyagok ilyen téren történő spórolásán fog múlni 

az Önkormányzat likviditási helyzete. Javasolja, hogy legalább a bizottsági elnökök egy 

példányban megkaphassák az előterjesztéseket, mert a mostani formában nem tudja 

elképzelni, hogy dolgozni tudnak.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: ha az SZMSZ így rendelkezik – amelyet a Képviselő-

testület hoz – akkor kötelessége azt végrehajtani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, 20.14 órakor az ülést 

bezárja.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 


