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Szám: 1/2012. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2012. január 19-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel  

tartott üléséről 

 

 

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

Zoltán, Fekete János, dr. Filó András, Fülöp Zsolt, Kiss Károly, Kun 

Csaba, Magyar Judit, dr. Pázmány Annamária, Pintér Ádám, Tolonics 

Gyula és Zakar Ágnes képviselők 

 

Távol van: dr. Dukai Miklós képviselő  

  Hidegkuti Gergely képviselői mandátumáról lemondott 

   

Hivatalból jelen 

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

 

Tanácskozási joggal 

jelen van az ülésen:   Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész, dr. Ligetfalvi Kinga jegyzői 

kabinet vezetője, Szirmai Erika irodavezető, Puhl Márta irodavezető, 

Bartha Enikő szervezési iroda vezetője, dr. Kammerer Judit testületi 

referens, dr. Dóka Zsolt jogtanácsos és közbeszerzési szakértő dr. 

Gerendás Gábor irodavezető, dr. Nádudvari Gyöngyi 

vagyongazdálkodási-jogi ügyintéző, Sándorné Vincze Viktória 

környezetvédelmi referens, Gabay Anett vagyongazdálkodási 

ügyintéző, Háromszéki Judit közoktatási és civil referens, Perneczky 

Sára főkertész. 

 

Napirendi pontokhoz  

meghívottak:  

 

Sürgősségi indítvány a V-8 Uszoda és Szabadidőközponttal kapcsolatos szolgáltatási 

koncessziós eljárással kapcsolatban 

 

 Hajdú István ügyvezető igazgató (Tempero Zrt.) 

 

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

elfogadásáról. 

Panyi Zsolt ügyvezető  

 

3. Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. ügyében 

Szabó Zsófia ügyvezető  

 

5. Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. további 

működésének előnyeiről és hátrányairól 
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6. Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. 2012. évi 

üzleti tervének elfogadásáról 

Dombay Zsolt ügyvezető   

 

7. Előterjesztés az AquaPalace Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról 

Bacsa Csaba ügyvezető   

8. Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról  

Kolti Helga ügyvezető  

 

10. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 

szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 8/2004. 

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

Somogyi Zsolt  vezérigazgató 

  

15. Előterjesztés a 3477 hrsz-ú temetővel kapcsolatos ügyekről 

Havass Imre (Oleandro Kft.) 

Simon Zsolt (Interwork Kft.) 

  

22. Előterjesztés a Baptista Gyülekezet részére történő telek-átadásról szóló szerződés 

módosításáról. 

Dani Zsolt Baptista Gyülekezet lelkésze  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 15.12 órakor az ülést megnyitja, megállapítja, hogy 13 fővel 

az ülés határozatképes.  

Megadja a szót.  

 

Tolonics Gyula képviselő: javasolja, hogy a gazdasági társaságok üzleti terveinek 

elfogadásáról készült előterjesztéseket ma ne tárgyalják, mert azok elfogadásához a 

költségvetés elfogadására van szükség.  

 

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

 

Puhl Márta Közgazdasági Iroda vezetője: egyetért a javaslattal, mert a költségvetés 

elkészítéséhez még vannak bizonyos keretszámok, amelyek nem ismertek. Ilyenek az állami 

támogatás sarokszámai, amelyet a Kincstárnak január 31-ig kell megküldenie. Ez alapján kell 

majd az üzleti terveket átdolgozni, hogy a 2012-es költségvetési javaslat a gazdasági 

társaságok részére milyen nagyságrendű önkormányzati támogatást tud biztosítani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért a javaslattal, így a kiküldött meghívóban az 1-es, 6-

os, 7-es és 8-as sorszámmal szereplő előterjesztések nem kerülnek napirendre vételre, illetve a 

3-as számú – a ProSzentendre Kft. ügyeivel kapcsolatos – előterjesztés ezen része. Egyéb 

kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a napirend elfogadását, a kiosztott 3 

sürgősségi indítvány napirendre vételével együtt:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3529   Száma: 12.01.19/0/0/A/KT 
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Ideje: 2012 január 19 15:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84,62 73,34 

Nem 2 15,38 13,33 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

 

N A P I R E N D  
 

 Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 

 

 

 Tájékoztató a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 

Többcélú Kistérségi Társulás két ülése között eltelt 

legfontosabb eseményekről és döntésekről 

 

 Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról 

 

 Sürgősségi indítvány a V-8 Uszoda és Szabadidőközponttal 

kapcsolatos szolgáltatási koncessziós eljárással 

kapcsolatban 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzat 

tulajdonában álló 1919 hrsz-ú ingatlan (Teátrum) 

értékesítése 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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 Sürgősségi tájékoztató a Szentendrei Médiaközpont Média 

és Kommunikációs Kft. elszámolása a 2011. évi 

költségvetésből kapott támogatás felhasználásáról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

1.  Tájékoztató a Fő tér 12. szám alatti ingatlanba felajánlott és 

már megérkezett testvérvárosi bútorokról és kiegészítőkről, 

továbbá a pályázatban vállaltakról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

2.  Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. 

ügyében 

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

ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

3.  Előterjesztés a SZEI eszköz közbeszerzés lezárásáról 

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

ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

4.  Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és 

Üzemeltető Kft. további működésének előnyeiről és 

hátrányairól 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

5.  Előterjesztés a köztisztasági feladatok és a téli 

útüzemeltetési feladatok ellátásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

6.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 8/2004. 

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

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

7.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának 

Vagyongazdálkodására vonatkozó feladat és hatáskörökről 

I. forduló 

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

ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

8.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításáról és egyben 

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 

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

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

9.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat bizottsági és 

munkacsoporti struktúrájának módosításáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

10.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában 

lévő garázsokról  

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

ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

11.  Előterjesztés a 3477 hrsz-ú temetővel kapcsolatos ügyekről 

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

ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

12.  Előterjesztés a Szentendre, 1786 hrsz-ú és 1806 hrsz-ú 

ingatlanokon álló felépítmény helyzetének rendezéséről 

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

ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

13.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában 

álló 4/6 hrsz-ú, 2/1 hrsz-ú és 2/2 hrsz-ú ingatlanok 

telekalakítása és pályázat útján történő értékesítéséről 

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

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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ülés rendelhető el! 

14.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában 

álló 3772/3 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről 

 

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

ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

15.  Előterjesztés az Adria Kaffeteria Vendéglátóipari Bt. által 

bérelt üzlethelyiség hasznosításáról 

 

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

ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

16.  Előterjesztés óvoda tervezési program elfogadásáról dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

17.  Előterjesztés az új óvoda telkére kötendő ingatlan adásvételi 

szerződésről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

18.  Előterjesztés a Baptista Gyülekezet részére történő telek-

átadásról szóló szerződés módosításáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

19.  Előterjesztés Óbuda Tsz kérelme a Bányató vízjogi 

üzemeltetése környéke fejlesztéséről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

20.  Előterjesztés a szentendrei 0305/9 és 0305/14 hrsz-ú, 

valamint a 02/12 és 02/13 hrsz-ú ingatlanok belterületbe 

csatolásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

21.  Előterjesztés a Kőzúzó utcai sportpályán megvalósuló 

beruházásról és jelzálogjog bejegyzéshez való 

hozzájárulásról  

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

ülés rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

22.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a pénzbeli és természetbeni szociális és 

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

sz. rendeletének módosításáról szóló …/2012. (…) 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

23.  Előterjesztés az önkormányzati adóhatóság 2012. évi 

ellenőrzési tervéről 

dr. Molnár Ildikó 

címzetes főjegyző 

24.  A Képviselő-testület mellett működő bizottságok, 

munkacsoportok és a Városüzemeltetési és Közlekedési 

Tanácsnok beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról 

A Bizottságok Elnökei 

és Hidegkuti Gergely 

25.  Előterjesztés Hidegkuti Gergely Pro Szentendre Kft. 

Felügyelő Bizottsági tagságáról történő lemondása 

tárgyában 

 

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

ülés! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

26.  Interpelláció, kérdés  

27.  Egyebek  
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 Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 

Tájékoztató a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 

Társulás két ülés között eltelt legfontosabb eseményekről és döntésekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc  polgármester: megadja a szót. 

 

Magyar Judit képviselő: a Raiffeisen Bankkal folytatott tárgyalásokról kér tájékoztatást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: beszámol arról, hogy folyamatos egyeztetéseket folytatnak a 

Bankkal. Ennek következménye az Uszodával kapcsolatos fejleményekről készült első 

sürgősségi indítvány, amely arról szól, hogy a Tempero Zrt. veszi át az Uszoda működtetését, 

és a 100 MFt-os bankgarancia helyett 100 MFt értékben, rulírozó 20 MFt bankgaranciát 

szeretnének. Ebben a kérdésben Bécsben fogják a döntést meghozni, de előzetesen a 

projektcéghez semmiképpen sem tudnak hozzájárulni. Ígéretet kaptak arra is, hogy 

utánanéznek annak, hogy esetleg a Raiffeisen Bank tudna bankgaranciát adni.  

A másik fontos téma, amellyel kapcsolatban egyeztetnek, az első részlet kiengedése. Ebbe a 

szerződésbe belevennék azokat a reorganizációs szempontokat, amelyeket a Bank 

mindenképpen szükségesnek tart – ez pedig a következő részlet kiengedésének a feltétele. A 

Bank hozzáállását tekintve, megítélése szerint rövid időn belül egyezségre fognak jutni. 

Fontos kérdés még a reorganizációs menedzser személye, amelyhez a Bank ragaszkodik. 

Elmondja, hogy a Bank külsős alpolgármester személyét tartaná a legjobb megoldásnak, 

amire hiába vetette fel belső egy team alkalmazását. Bármilyen megoldás születik, a Bank 

ragaszkodik a személy jóváhagyásához.  

 

Fekete János képviselő: kérdezi, hogy a reorganizációs menedzser kijelölése mikorra 

várható, illetve a személye meg van-e? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a menedzserre már novemberben szükség lett volna. 

Folyamatosan egyeztetnek, eddig 5-6 jelöltet hallgattak meg. Röviden beszámol ezekről a 

megbeszélésekről, illetve elmondja, hogy még további meghallgatás várható. Véleménye 

szerint a költségvetés elfogadásakor a testületnek a menedzser személyéről is dönteni kell. Ez 

után el kell készíteni az akció-tervet, majd elfogadni, ami alapján kell a továbbiakban 

dolgozni.  

Továbbiakban beszámol arról, hogy miután teljesen átalakul a területfejlesztés, a DTFT-ben 

betöltött tiszte megszűnt, illetve a Pest Megyei Területfejlesztési Tanácsba történő delegálása 

is. A KMRFT-től pedig még várja a szükséges iratokat.  

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, a napirendi pont tárgyalását befejezik. 
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Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

javaslatot. 

Szavazás eredménye 

 

#: 3530   Száma: 12.01.19/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 15:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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 - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

 

 

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

1/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a  

I. 

542/2011. (XII. 8.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

543/2011. (XII. 8.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

548/2011. (XII. 8.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

551/2011. (XII. 8.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

552/2011. (XII. 8.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

554/2011. (XII. 8.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

556/2011. (XII. 8.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

558/2011. (XII. 8.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

559/2011. (XII. 8.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

564/2011. (XII. 8.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

565/2011. (XII. 8.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

568/2011. (XII.27.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

576/2011. (XII.27.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

580/2011. (XII.27.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

II. 

479/2011. (XI. 15.)  Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. februári testületi ülés 

512/2011. (XI. 15.)  Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. március 15. 

513/2011. (XI. 15.)  Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. március 15. 

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

Új határidő: 2012. január 31. 

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

Új határidő: 2012. január 31. 

573/2011. (XII.27.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. február 15. 

574/2011. (XII.27.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. február 15. 

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

Új határidő: 2012. január 31. 

579/2011. (XII.27.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. február 29. 

581/2011. (XII.27.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. februári testületi ülés 

582/2011. (XII.27.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. februári testületi ülés 

 

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

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be.  

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő:  azonnal 
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Sürgősségi indítvány a V-8 Uszoda és Szabadidőközponttal kapcsolatos 

szolgáltatási koncessziós eljárással kapcsolatban 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Hajdú István elnök-

vezérigazgató, a Tempero Zrt. képviseletében.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy a Tempero Zrt. levélben jelezte, hogy 

projekttársaság létrehozását tervezik, illetve a bankgarancia 100 MFt-os összegét kéthavonta 

20 MFt összegben rulírozó jelleggel megújítandó formában szeretnék. Mint már jelezte, ezzel 

kapcsolatban is tárgyalásokat folytattak a Raiffeisen Bankkal, de ők a projekttársaság 

létrehozását nem támogatják, de a bankgaranciával kapcsolatos módosítást elfogadhatónak 

tartják. Köszönti a Tempero Zrt. Vezérigazgatóját. Megadja a szót. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdezi, hogy mikor merült fel az új elképzelés, és van-e új 

információ az uszoda üzemeltetésével kapcsolatban. A levélben szerepel, hogy az 

üzemeltetési szerződést aláírták, ezzel kapcsolatban kérdezi, hogy valóban aláírták-e? 

Felolvassa a levél második bekezdését, amelyet a pályázat elnyerésének függvényében 

értelmezhetetlennek tart.  

 

Hajdú István elnök-vezérigazgató (Tempero Zrt.): köszönti a Képviselő-testület tagjait. 

Elmondja, hogy a levél megírására ezért került sor, mert a pályázat kiírásától a lefolytatás 

végéig elég hosszú idő telt el. A banki döntések is elhúzódtak, illetve végleges döntések nem 

születtek. Mindezek figyelembe vételével  az Uszoda átvételére december során kerülhetett 

volna sor, amelynek a lebonyolítása elég nehézkes lett volna. Így történt a februári átvételre 

javaslat, amelyre az előzetes aláírás megtörtént. Elmondja, hogy a szerződésben 3 pontban 

szerettek volna változást eszközölni, de a levélben leírtak alapján szerették volna a 

szándékaikat megerősíteni. Elmondja, hogy a javasolt változtatásokra azért van szükség, mert 

időközben a banki szituációk eléggé megváltoztak a bankgarancia kibocsátások tekintetében. 

Az átadás-átvételre azért javasoltak 1 hónap időtartamot, mert rövidebb idő alatt csak az 

Uszoda bezárásával tudja elképzelni a folyamatot.  

 

Tolonics Gyula képviselő: az Uszoda 4 dolgozója hívta fel őt azzal a kérdéssel, hogy mi lesz 

a további sorsuk. Erre kér választ.  

 

Hajdú István elnök-vezérigazgató (Tempero Zrt.): elmondja, hogy az egy hónapos átvétel 

során kívánják megismerni a dolgozókat, bár már eddig is folytattak „előtanulmányokat”. Egy 

bejáratott üzemről lévén szó, egyelőre nem kalkulálnak személyi változásokkal. Az első 

időszakban a munkát felsőbb irányítással – apróbb odafigyelésekkel, szolgáltatásbővítéssel – 

kívánják megoldani.  

 

Magyar Judit képviselő: kérdezi, hogy a bankgaranciával kapcsolatos változtatási javaslat  

pontosan mit jelent?  

 

Hajdú István elnök-vezérigazgató (Tempero Zrt.): a kérdésre válaszolva elmondja, hogy 

változatlanul a 100 mFt-os bankgaranciáról van szó, de rulírozó jelleggel kéthavonta 

megújulna. Miután a jelenlegi megváltozott gazdasági helyzet nem teszi lehetővé a 100 mFt-

os bankgarancia egyben történő biztosát, ezért tették – a bankkal egyeztetve – ezt a módosítási 

javaslatot.  
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Kun Csaba képviselő: kérdezi, jól értelmezi-e azt, hogy ha egy esetben igénybe kell venni a 

20 MFt-os garanciát, akkor újra fel kell tölteni a keretet, mert különben a bank felmondja a 

garancia-szerződést? 

 

Hajdú István elnök-vezérigazgató (Tempero Zrt.): válasza nem. A 20 mFt-os bankgarancia-

keretnek rulírozó jelleggel – kéthavonta mindig rendelkezésre kell állnia, kéthavonta 

aktiválják.  Ezt vagy a Tempero Zrt-nek kell feltölteni, vagy a bankgarancia-keretükből kell 

lehívniuk. Tájékoztatásul elmondja, hogy a Tempero Zrt-nek ennél nagyobb bankgarancia-

kerete van.  

 

Fekete János képviselő: kérdezi, hogy melyek azok a megváltozott banki szituációk? A 

pályázat egyik kulcs része volt a 100 mFt-os bankgarancia, amitől most jelentősen el 

kívánnak térni, mert 20 mFt rulírozik, nem pedig a 100 mFt.  

 

Hajdú István elnök-vezérigazgató (Tempero Zrt.): válaszában elmondja, hogy a pályázatban 

megfogalmazott 100 mFt-os bankgarancia már majdnem 1 éve fogalmazódott meg, amelyet 

akkor tudtak volna garantálni. A megváltozott szituáció alatt azt érti, hogy most a bankok 

kevésbé adnak hitelt és kevésbé adnak bankgaranciát. Ők maguk nem tudták bankgarancia-

keretüket további 100 mFt-tal bővíteni, ezért álltak elő kérésükkel. A testületnek arról kellene 

döntenie, hogy ezt elfogadják-e. A gazdasági körülmények megváltozására egyéb irányban 

nem kíván kitérni.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdezi, hogy a tervezett 20 %-os projekttársaságban ki lenne benne? 

Másik kérdése, hogy a 20 mFt-os bankgaranciát ez az új cég kapná, vagy a Tempero Zrt?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, hogy a projektcégről ne beszéljenek, mert az nem 

szerepel a határozati javaslatban, a bank nem járult hozzá.  

 

Fülöp Zsolt képviselő fenntartja kérdését.  

 

 

Hajdú István elnök-vezérigazgató (Tempero Zrt.): tájékoztatásul elmondja, hogy cégük 

építőipari és üzemeltető vállalat is, amelynek különböző szegmensei vannak.  A 20 % azért 

merült fel, hogy ne legyen egyszemélyes kft – annak minden problémájával. A számlák 

tekintetében is szerencsésnek tartotta volna, mert egyértelműen csak az uszoda elszámolásáról 

szól, és az Önkormányzatnak is egyértelmű lenne a rálátása. Az 5 év eltelte után – ha úgy 

döntenek, hogy a Tempero Zrt. kiszáll az uszoda működtetéséből – ez a cég átadható, tovább 

működtethető, ezért előnyös dolognak tartotta volna.  

 

Kun Csaba képviselő: hiányolja, hogy a garancia-szerződést nem csatolták az 

előterjesztéshez, ezért javasolja, hogy a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság vizsgálja meg 

azt, hogy valóban azt a garanciát nyújtja-e, amelyet a testület a koncessziós szerződés 

elfogadásakor szeretett volna. A Tempero Zrt. levelében arról adott tájékoztatást, hogy egy 

szentendrei kollégájuk lesz az uszoda működésének felelőse. Ezzel kapcsolatban kérdezi, 

lehet-e tudni az illető nevét, mert azt szeretné, hogy az AquaPalace korábbi vezetői ne 

lehessenek ezek, hiszen 23 MFt-os havi hiánya volt a cégnek, ami miatt az Önkormányzatnak 

át kellett venni a működtetést.  
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Hajdú István elnök-vezérigazgató (Tempero Zrt.): Szilágyi János üzemeltetési igazgatóról 

van szó, aki 40 éve kollégája, és – teljesen véletlenül – egy sarokra költözik az Uszodától.  

 

Fekete János képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a pályázat során a másik pályázó is 100 

mFt-os bankgaranciával kalkulált. Ha most a Tempero Zrt. esetében eltekintenek az összegtől, 

akkor a vesztes fél joggal támadhatja meg a koncessziót. Kérdezi, hogy mi a biztosíték arra, 

hogy a Tempero Zrt. a megváltozott gazdasági helyzetre hivatkozással  pár hónap múlva nem 

lép vissza?  

 

Hajdú István elnök-vezérigazgató (Tempero Zrt.): tájékoztatásul elmondja, hogy a pályázati 

szakaszban a másik pályázó jóval korábban kiszállt a versenyből, így egy jó ideje ők már 

egyedül voltak a versenyben, de ennek megválaszolása nem az ő dolga. A biztosítékra 

vonatkozó kérdésre a válasza, hogy ez benne van a mai világban.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Kun Csaba képviselő módosító javaslatát 

megfogalmazni.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: a határozati javaslat 2. pontjának végére kerül beírásra: „… – a 

bankgarancia csatolásával a Jogi és Ügyrendi Bizottság jóváhagyását követően –„.  

 

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

határozati javaslat „A” változatát, a felolvasott módosítással. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3531   Száma: 12.01.19/1/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 15:44  

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 - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 
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dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: 
Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. elfogadja a  V-8 Uszoda és Szabadidőközpont koncesszióba adásával kapcsolatban a 

Tempero Zrt. 2012. január 16-i keltezésű levelében foglaltakat, azaz az alábbiakat:  

 

o Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés hatálybalépése 2012. február 1., azzal, 

hogy az átadás-átvétel folyamatosan (működés közben) zajlik, az átadás-átvétel 

határideje: 2012. február 29. Az átadás-átvétel ideje alatt, azaz 2012. február 29-ig a 

bevételek az Aquapalace Kft-t illetik meg, illetve ugyanezen időpontig terhelik az 

Aquapalace Kft-t a V-8 Uszoda működtetéséből eredő költségek. A Tempero Zrt. 

2012. március 1-től kezdi meg ténylegesen a létesítmény üzemeltetését (ettől az 

időponttól kezdve a bevételek a Tempero Zrt-t illetik, illetve a költségek a Temperot 

terhelik). 

o A szerződés mellékkötelezettségeként nyújtandó bankgarancia összege évi 

100.000.000 Ft, amely azonban kéthavonta 20.000.000 Ft összegben rulírozó jelleggel 

megújítandó, hibás teljesítés esetén a lehívás csökkentett mértékével kiegészítendő. 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a módosítások jóváhagyása végett keresse meg a 

Raiffeisen Property Lízing Zrt-t, majd a banki jóváhagyást követően felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Tempero Zrt.-vel (1136 Budapest, Balzac utca 17-19.) a V8 Uszoda és 

Szabadidőközpont üzemeltetésére vonatkozó – a bankgarancia csatolásával a Jogi és 

Ügyrendi Bizottság jóváhagyását követően – szerződést aláírja az 1. pontban meghatározott 

kiegészítésekkel.  

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő:  2012. január 31. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni Hajdú úr jelenlétét.  

 

 

Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 1919 

hrsz-ú ingatlan (Teátrum) értékesítése 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 
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Fekete János képviselő: ügyrendben 2 perc szünetet kér, hogy a most kiosztott sürgősségi 

indítvány el tudja olvasni.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3532   Száma: 12.01.19/2/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 15:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

15.45 órától 15.51 óráig szünet.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szünet után az ülést megnyitja, jelenlévő képviselők száma 13 

fő, az ülés határozatképes.  

Megadja a szót. 

 



 14 

Tolonics Gyula képviselő: javasolja, hogy az ingatlant olyan feltételekkel adják el, hogy az 

ott lévő árusok megélhetését biztosító parkoló valamilyen formában megmaradhasson.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ez nem kétséges, hiszen már régóta elhatározták, hogy a 

Dunakorzó mindkét végén – a Bolgár utcánál is – szükség van parkolóra.  

 

dr. Filó András képviselő: miután az egész területre nem találnak vevőt, javasolja, hogy a 

közparkolót válasszák le a területről, és az épületet a teniszpályával és a fás résszel – kb. 6664 

m² területet – jelöljék ki értékesítésre. Kérdezi, felolvassa-e a módosító javaslatát. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, hogy olvassa. 

 

dr. Filó András képviselő:  

„… 1. úgy dönt, hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 1919 hrsz-ú, 

„étterem” megnevezésű,  9664 m² nagyságú, természetben a Rév utcánál található teljes 

ingatlanból a megosztási vázrajz szerint kiemeli a 3000 m² parkolót közterület céljára, és a 

megosztási vázrajz szerint megmaradó 6664 m² (épület, teniszpálya, fás terület) kerül 

értékesítésre. 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlant pályázat útján értékesítse minimum az 

értékbecslésben szereplő 513.088.800.- Ft értéken.” 

A 3. pont változatlan marad.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Aljegyző Úrtól, befogadható-e a javaslat.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: az értékről most nem tud nyilatkozni, azt majd az értékbecslő 

fogja megállapítani, de az elhangzott számot támpontként el lehet fogadni, hiszen ajánlat 

esetén a testület elé kerül ismét az anyag. A megosztással kapcsolatban nem tud válaszolni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Főépítész Asszonyt, válaszoljon az észrevételre.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: tájékoztatásul elmondja, hogy ilyen esetben az eljáró 

hatóság egy másik település hatósága. A turisztikai övezetben van egy minimális telekméret, 

illetve a szabályozási tervben meg van határozva, hogy a területen parkolót lehet biztosítani. 

Amennyiben az eljáró hatóság valami miatt nem fogadja el a kérelmet, akkor visszakerül a 

testület elé kerül, hogy egy módosított döntést hozhasson.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az elmondottak alapján a módosító javaslatot „C” 

változatként befogadja, amelyről szavaztatni fog.  

 

Fekete János képviselő: nem ért egyet az eladással. Miután a város egyik legértékesebb 

területéről van szó, a koncesszióba adást szerencsésebbnek gondolja, hiszen a Bercsényi utcai 

ingatlant is koncesszióba tudták adni. A koncessziós díj lehet akkora, amekkora díj most 

generálódik a terület révén.   

 

Tolonics Gyula képviselő: tudomása szerint a Bercsényi utcai ingatlant nem sikerült 

koncesszióba adni.  

 

Magyar Judit képviselő: kérdezi, hogy csak ő érzi azt, hogy eldöntött tényről beszélnek? 

Tudomása szerint nem döntöttek arról, hogy eladják az egész területet.  
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Mikrofonon kívül jelzik számára, hogy szó volt már a terület eladásáról.  

 

Magyar Judit képviselő: véleménye szerint akkor sem járták körbe eléggé a kérdést, hogy az 

Önkormányzatnak milyen lehetőségei lennének. Felhívja a figyelmet, hogy korábban az a 

tendencia érvényesült, hogy a vagyontárgyaikat a város próbálja megőrizni, ezért nem tartja jó 

ötletnek az ingatlan eladását.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: maximálisan egyetért az elmondottakkal, de felhívja a 

figyelmet, hogy eddig nem volt ilyen a pénzügyi helyzet. Továbbra is ezt az elvet vallja, de 

sajnos a bankkal történő fejlemények ismertek, a likvidhitelre már harmadszorra kiírt 

közbeszerzési pályázatot a bizottság érvénytelenítette, bevételekre pedig szüksége van az 

Önkormányzatnak, ezért ilyen döntések meghozatalára is szükség van.  

 

Kiss Károly képviselő: emlékeztet arra, hogy már 10 éve felmerült, hogy a Teátrum 

épületével és a környezetével kezdeni kell valamit, és az eladás is felmerült már egyetem 

létesítése kapcsán. A buszparkoló megmaradását támogatja.  

 

Kun Csaba képviselő: nem figyelt eléggé a módosító javaslat elhangzásakor, ezért kérdezi, 

hogy ez vonatkozik-e a vagyonértékelésre? Véleménye szerint, ha megosztják a területet, 

akkor valószínűleg új vagyonértékelést is kell készíteni, amelyről szintén rendelkezni kell.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy ez meg fog történni, de előzőekben már 

elhangzott, hogy a jelenlegi számokkal lehet dolgozni, hiszen a mostani értékelés számai 

alapján számolta ki Filó képviselő úr az összegeket.  

 

Fekete János képviselő: óva inti a testületet, hogy az értékesítés mellett döntsenek, mert – 

hatalmas összegről lévén szó – nagy a kísértés, hogy ezt is „eltapsolja” a város.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: visszautasítja az „eltapsolást”. Emlékeztet arra, hogy mekkora 

önrésszel, milyen fejlesztések történtek, és az milyen értéknövekedést jelent, akkor az messze 

van az „eltapsolástól”.  

Szavazás előtt 3 perc szünetet javasol, amelyről szavazást kér.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3533   Száma: 12.01.19/2/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 16:02  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84,62 73,34 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 2 15,38 13,33 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 



 16 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Tart. - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

 16.02 órától 16.06 óráig szünet.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szünet után az ülést megnyitja, jelenlévő képviselők száma 13 

fő, az ülés határozatképes.  

Aljegyző urat kéri megfogalmazni a koncesszióba adásra vonatkozó módosító javaslatot.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: „Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 1919 hrsz-ú, „étterem” 

megnevezésű,  9664 m² nagyságú, természetben a Rév utcánál található teljes ingatlant építési 

koncesszió útján hasznosítja, és felkéri a Polgármestert, hogy az építési koncesszióra 

vonatkozó pályázatot hirdesse meg, majd annak eredményét terjessze a Képviselő-testület 

elé.” 

 

Zakar Ágnes képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 12 fő.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a módosító javaslatot:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3534   Száma: 12.01.19/2/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 16:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 6 50,00 40,00 

Nem 1 8,33 6,67 

Tartózkodik 5 41,67 33,33 

Szavazott 12 100.00 80,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   20,00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Kiss Károly Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

Kun Csaba VKIB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Tart. - 

Tolonics Gyula KVB elnök Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

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

javaslatot.  

Szavazásra bocsátja dr. Filó András képviselő úr által felolvasott módosító javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3535   Száma: 12.01.19/2/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 16:07  

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 

Szavazott 12 100.00 80,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   20,00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. úgy dönt, hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 1919 hrsz-ú, „étterem” 

megnevezésű,  9664 m² nagyságú, természetben a Rév utcánál található teljes ingatlanból 

a megosztási vázrajz szerint kiemeli a 3000 m² parkolót közterület céljára, és a megosztási 

vázrajz szerint megmaradó 6664 m² (épület, teniszpálya, fás terület) kerül értékesítésre; 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlant pályázat útján értékesítse minimum az 

értékbecslésben szereplő 513.088.800.- Ft értéken. 

 

3. felkéri a Polgármestert, hogy az érvényes ajánlatokat terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Sürgősségi tájékoztató a Szentendrei Médiaközpont Média és Kommunikációs 

Kft. elszámolása a 2011. évi költségvetésből kapott támogatás felhasználásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy tájékoztatóként került az indítvány a 

bizottságok elé, amelyet a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kért, hogy a testület tárgyaljon meg. 

Megadja a szót. 

 

Magyar Judit képviselő: pontosan azt kérte a bizottság, hogy a tájékoztató most kerüljön a 

testület elé, majd kérjék fel a Média és Kommunikációs Kft Ügyvezetőjét, hogy az 

önkormányzati támogatás felhasználásáról számoljon be, és ez a februári ülésre előterjesztés 
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formájában kerüljön a testület elé. Ezt azzal indokolják, hogy magántelevízióról lévén szó – 

amelyet az Önkormányzat támogat – és önerőből mindössze 3 millió forintot biztosítanak. Azt 

javasolták továbbá, ha ez a támogatási összeg a jelenlegi költségvetésbe nem kerüljön be, 

hiszen az Önkormányzat a kötelező feladatai ellátását is nagyon nehezen tudja biztosítani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem egyértelmű számára, hogy miről szólna a következő 

előterjesztés?  

 

Fülöp Zsolt képviselő: bízik abban, hogy Polgármester úr ki fogja találni az előterjesztés 

tartalmát. Szomorúnak tartja, hogy egy olyan magántelevíziót támogatnak 25 mFt-tal, 

amelynek az összes működési költsége 28 mFt, tehát a tulajdonosa mindössze 3 mFt-ot tesz 

bele.  Az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén – az Ügyvezető meghallgatása során – 

elhangzott, hogy reklámbevételeik sincsenek. Közpénzről lévén szó – a helyi adófizetők 

pénzéről – akiknek joguk van tudni, hogy egy 90 %-ban önkormányzat támogatásból 

finanszírozott magántársaság ezt az összeget mire használta fel, illetve jól használja-e fel. 

Táblázatokat, számlákat, szerződéseket szeretne látni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, hogy a Közgazdasági iroda az elmondottak alapján 

készítsen beszámolót. A következő évre vonatkozó támogatás a következő évi költségvetésnél 

fog kiderülni az állami bevételek tükrében, de azt már lehet tudni, hogy drasztikus 

csökkentések lesznek.  

 

Fekete János képviselő: kifogásolja, hogy az anyag miért sürgősséggel került a testület elé. A 

mellékelt beszámoló anyagban szerepel, hogy kiegyensúlyozott, pontos és alapos tájékoztatás 

a TV Szentendre célja. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy Fülöp képviselő úrral együtt 

meghívták a stúdióba, de ez a felvétel elveszett. Ez után még egyszer meghívták őket, de ez a 

felvétel sem került adásba. Kérdezi, hogy hol van a kiegyensúlyozottság? Stúdióhasználati 

költséggel kapcsolatban megjegyzi, hogy az Önkormányzat saját tulajdonában – Dunakorzó 

18. szám alatt – kialakítható lenne, így nem kellene bérleti díjat fizetni. Bízik abban, hogy a 

támogatás elszámolásáról elkészül a következő ülésre az előterjesztés.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy a bizottsági ülésen Fülöp 

képviselő úr kérte az anyag sürgősséggel történő előterjesztését a testület ülésére.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: tisztában van azzal, hogy a 2012-es költségvetési évről még nem 

érdemes beszélni, de a 25 mFt-ot 2011-ben utalta át a TV-nek az Önkormányzat akkor, 

amikor az intézményeitől 10 %-os megtakarítást kért. A kimutatást a 2011-es évre 

vonatkozóan várja, hiszen a cég 90 %-ban önkormányzati pénzből él.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a kettő között más a jogviszony, magáncéggel 

támogatási szerződést kötöttek, a költségvetési szervek pedig az önkormányzat alá tartoznak.  

 

Pintér Ádám képviselő: egyetért és támogatja a számlák átnézését. Megjegyzi azonban, hogy 

mintegy 10 ezer ember tudja nézni a tévét, ezért nagyon fontos a léte. Elmondja azt is, hogy 

terveznek rádiós beruházást és fejlesztették a honlapjukat is. Arra a kérdésre, hogy hogyan 

lehet műsorba kerülni – Koczka úr a bizottság ülésén elmondta – hogy bárki jelentkezhet. A 

stúdió helyiségére tett javaslatra elmondja, hogy a műszaki berendezések miatt nem egyszerű 

annak költöztetése.  
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Zakar Ágnes képviselő visszatér az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 13 fő.  

 

 

Magyar Judit képviselő: megjegyzi, hogy amikor a támogatási költséget a tavalyi 

költségvetés elfogadása során megszavazták, minden hónapban volt tájékoztatás, közvetítés a 

testületi ülésekről, majd a következő hónaptól ezek megszűntek. Nem ugyanaz, ha akár 

Polgármester úr, akár a képviselők a stúdióból tájékoztatják a lakosságot a testületi ülés 

határozatairól, mint amikor láthatják az egész ülést, amelyet igen nagy számban néztek az 

emberek. Tudomása van arról, hogy technikai okai voltak az adás megszűnésének, de azt meg 

lehetett volna oldani.  

 

Fekete János képviselő: kérdezi, hogy a beszámoló anyagban meghatározott fejlesztésekkel 

miért nem tudták megoldani, hogy a közvetítések alapzaját kiküszöböljék? Kíváncsi továbbá 

arra is, hogy a jelenleg folyó felvételből mi kerül a nézők elé.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: reméli, hogy ezek költői kérdések voltak. 

 

Zakar Ágnes képviselő, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: tájékoztatásul elmondja, 

hogy a Szentendre TV ügyvezetőjének beszámolóját a bizottság 2-3 havonta meghallgatta, aki 

most egy kidolgozott beszámolót adott be a változásokról és a műsorstruktúráról. Elmondja 

azt is, hogy Ügyvezető Úr mindig készséges volt és javaslataikat is respektálta. Ilyen volt az a 

javaslat, hogy a képviselőket meghívják a stúdióba, ahol beszámolhatnak munkájukról. 

Pozitívumként megemlíti azt is, hogy a tévé a városi ünnepségekről, eseményekről minden 

esetben beszámol és felvételeket készít. Ezen kívül a megszűnt Pilis Rádió helyett elindítottak 

egy szentendrei közszolgálati rádiót is, a 91,6 frekvencián.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megemlíti, hogy a nap folyamán – Budapestről kifelé jövet – 

hallgatta a rádiót, ahol Pintér Ádám képviselő úr beszélt az ifjúsági önkormányzat 

megalakulásáról. Kéri Címzetes Főjegyző Asszonyt, fogalmazza meg Képviselő úr határozati 

javaslatra tett javaslatát.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: „… felkéri a Polgármestert, hogy a 2012. február 9-i 

Képviselő-testületi ülésre részletes beszámoló készítésére kérje fel a Szentendrei 

Médiaközpont és Kommunikációs Kft. Ügyvezetőjét a 2011. évi önkormányzati támogatás 

felhasználásáról és előterjesztés formájában kerüljön az anyag a Képviselő-testület elé.” 

 

Fülöp Zsolt képviselő: javasolja, hogy a költségvetés tárgyalása előtt tárgyalják ezt az 

előterjesztést. Kérdezi, hogy nem 16-án lesz a költségvetés tárgyalása?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a február 9-i ülésre beterjeszti a költségvetést, 

amelyet a következő – rendkívüli – ülésen fognak megtárgyalni.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: számára a következő évi támogatás attól függ, hogy hogyan 

támasztják alá a támogatási igényüket, ezért hogy legyen idejük elkészíteni, javasolja, hogy a 

február 16-i ülésen tárgyalják.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: támogatja a javaslatot és örül annak, hogy abban az esetben 

támogatja a költségvetés elfogadását is, hiszen az jó dolog lenne, ha sikerülne egyhangú 

költségvetést elfogadni.  
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dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: ebben az esetben a határozati javaslatban a dátum 

helyett a „költségvetés elfogadása előtt” szövegrész szerepel.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a módosítást. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3536   Száma: 12.01.19/3/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 16:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

 

 

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

4/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2012. évi 

költségvetés elfogadása előtt – a 2012. február 16-i Képviselő-testületi ülésre – részletes 

beszámoló készítésére kérje fel a Szentendrei Médiaközpont és Kommunikációs Kft. 

Ügyvezetőjét a 2011. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról és előterjesztés 

formájában kerüljön az anyag a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: 2012. február 16-i ülés 

 

 

1. Tájékoztató a Fő tér 12. szám alatti ingatlanba felajánlott és már megérkezett 

testvérvárosi bútorokról és kiegészítőkről, továbbá a pályázatban vállaltakról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy történt egy bejárás az 

épületben, amelynek során a TDM Kft. ügyvezetője ígéretet tett arra, hogy javaslatot tesz az 

épület további berendezésére. Kérdés, észrevétel nem lévén, megállapítja, hogy a Képviselő-

testület a tájékoztatót tudomásul vette.  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fő tér 12. szám alatti ingatlanba 

felajánlott és már megérkezett testvérvárosi bútorokról és kiegészítőkről, továbbá a 

pályázatban vállaltakról készült tájékoztatót megtárgyalta.  

 

 

2. Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. ügyében 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor az ülésteremben tartózkodik Szabó Zsófia, a ProSzentendre 

Kft. ügyvezetője.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felhívja a figyelmet, hogy az előzőekben már jelezte, hogy az 

üzleti terv megtárgyalása most nem került napirendre. Ismerteti, hogy az árvízvédelmi védmű 

megerősítése, a belváros rehabilitációja, valamint a ProSzentendre Kft. telephely 

változtatásáról szóló témák kerülnek a testület elé. Elmondja, hogy Ügyvezető Asszony 

levélben jelezte, hogy a gáttal kapcsolatban a 2013. szeptember 30-i megvalósítást tudják 

biztonságosan vállalni, ezért a határozati javaslat „B” változatát támogatták a bizottságok. 

Kiemelten kéri Ügyvezető Asszonytól, hogy minden létező formában legyenek azon, 

hogy a kivitelezőnél elérjék azt, hogy a lehető leggyorsabb – megfelelő, I. osztályú 
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minőségben, életveszély elhárítást, biztonságot betartva – ütemben folyjanak a 

munkálatok, hogy minél kevesebb mértékben zavarják az idegenforgalmat, mind pedig 

az itt élőket.  
Jelzi, hogy a belváros rehabilitációjával kapcsolatos határozati javaslatot a Költségvetési és 

Vagyongazdálkodási Bizottság nem támogatta. Megállapítja, hogy egyéb módosítások az 

üzleti tervhez készültek, amelyet majd írásban megküldenek.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: az I. határozati javaslat kiegészítését javasolja azzal, hogy a 

kiválasztott kivitelezővel – az organizációs és ütemterv tárgyalása során – küldjék meg 

Polgármester úrnak és a gazdasági bizottság számára, hogy tájékozódhassanak a szerződésben 

rögzítettekről.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri megfogalmazni a módosító javaslatot.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: az I. határozati javaslat 5. pontja lesz: „… felkéri a 

ProSzentendre Kft-t, hogy a kiválasztott kivitelező által benyújtott organizációs ütemtervet 

jóváhagyása, annak elfogadása előtt nyújtsa be a Polgármester, illetve a szakbizottság 

részére.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a módosító javaslatot. Egyéb kérdés, észrevétel 

nem lévén, szavazásra bocsátja az I. határozati javaslat „B” változatát – az elhangzott 

módosítással, a belváros rehabilitációjával kapcsolatos határozati javaslatot, valamint a 

ProSzentendre Kft. telephely változtatására tett határozati javaslatot: 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3537   Száma: 12.01.19/2/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 16:30  

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 - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 
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dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

dr. Filó András Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. a KEOP-2009-2.1.2/2F/09-2010-0002 azonosítószámú, „Szentendrei árvízvédelmi 

védmű megerősítése és átalakítása a történelmi városrész védelmének érdekében” 

c. pályázat befejezési határidejének meghosszabbítását indokoltnak tartja; 

 

2. jóváhagyja, hogy a Megvalósítási munkák befejezésének tervezett határideje: 

2013. szeptember 30. napja; 

 

3. elfogadja a Pro Szentendre Kft-vel kötendő, a pályázat projektmenedzsmenti 

feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződés 2. sz. módosítását a 

határozat melléklete szerinti tartalommal, a 2. pontban foglalt befejezési 

határidővel összhangban, 

 

4. felkéri a Polgármestert a Támogatási- és a megbízási szerződés módosításának 

aláírására, és az egyéb jognyilatkozatok megtételére. 

 

5. felkéri a ProSzentendre Kft-t, hogy a kiválasztott kivitelező által benyújtott 

organizációs ütemtervet jóváhagyása, annak elfogadása előtt nyújtsa be a 

Polgármester, illetve a szakbizottság részére. 

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő:    azonnal 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2012. (I. 19.) 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 Támogatási Szerződés módosítását indokoltnak tartja az 

alábbi kérdések tekintetében: 

-  Támogatási Szerződés 14. melléklet 1.4.; 3.6.; 3.5.; 3.9. sorainak változásai. 
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- nyilvánosság biztosítására vonatkozó szállítói kifizetésre vonatkozó módosítás, 

2. amennyiben a Közreműködő Szervezet jóváhagyja a Támogatási Szerződés módosítási 

kérelmet, jelen határozattal felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerződés 

módosítás aláírására, a teljes projektköltség változatlanul hagyása mellett. 

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő:    azonnal 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. támogatja, hogy a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. telephelye 2000 Szentendre, 

Városház tér 3. címen legyen, 

2. kettő irodát biztosít a Kft. részére az épületben 2012. február 01. napjától,  

3. felkéri a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjét, hogy a telephely 

változtatás tárgyában járjon el, 

4. felkéri a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjét, hogy az átköltöztetésről 

oly módon gondoskodjon, hogy a Kft. 2012. február 01. napjától az új telephelyén 

folytathassa működését. 

 

Felelős:  Polgármester, Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. Ügyvezetője  

Határidő:  azonnal 

 

 

3. Előterjesztés a SZEI eszköz közbeszerzés lezárásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak 5 perc szünet elrendeléséről, mert 

Jogtanácsos úr jelezte, hogy a Közbeszerzési munkacsoport még nem fejezte be az ülését, 

amelyen elbírálják a pályázatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3538   Száma: 12.01.19/3/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 16:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 
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Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

16.32 órától 16.52 óráig szünet. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szünet után az ülést megnyitja, jelenlévő képviselők száma 13 

fő.  

Elmondja, hogy az eszközbeszerzés közbeszerzési eljárása lezárult, amellyel kapcsolatban 

megköszöni a résztvevők munkáját. Véleménye szerint a közbeszerzés a tervezett 

szempontrendszer szerint valósult meg annak érdekében, hogy a legmagasabb minőségű 

eszközöket biztosítsák a működéshez, olyan pénzügyi megoldással, amely a város számára 

még elviselhető. Informális tájékoztatást ad arról is, hogy előzetes információ szerint az 

intézmény 2013-tól átadásra kerül úgy, hogy a meglévő, még ki nem fizetett hitelteleket is 

átveszik.  Ez ügyben még további egyeztetéseket kíván folytatni Államtitkár úrral.  

Megadja a szót. 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: beszámol arról, hogy az alku során – az első ajánlathoz 

képest – közel 100 millió forinttal csökkent az ajánlat. Az eszközöket átnézette a szakma jeles 

képviselőivel – ezeken jelen voltak azok a szakemberek is, akik az eszközöket használni 

fogják – és ez alapján megnyugtatónak tartja, hogy a lakosság számára maximálisan jó 

minőségű eszközök kerülnek beszerzésre.  

 

dr. Filó András képviselő: technikai kérdése, hogy a döntéssel kapcsolatban a Közbeszerzési 

Bizottságnak nem kellett volna ülést folytatnia? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy rákérdezett erre, és az volt Jogtanácsos úr 

válasza, hogy miután a testület vállalta a döntést, ezért nem kell bizottsági ülést folytatni.  

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos és közbeszerzési tanácsadó: kiegészítésként elmondja, hogy a 

bruttó 50 mFt alatti beszerzések esetében kell a közbeszerzési bizottság döntése, illetve ha a 
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Képviselő-testület felhatalmazza külön döntésével. Miután nagy horderejű kérdésről van szó, 

a Képviselő-testület magának tartotta fenn a döntés jogát, és ebben az esetben a munkacsoport 

bíráló bizottsági feladatokat lát el.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy a bizottság tagjainak lehetőségük van kérdés 

feltevésére.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: felhívja a figyelmet, hogy ne feledkezzenek meg arról 

sem, hogy a nyertes cég bankgaranciát kér.  

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos és közbeszerzési tanácsadó: tájékoztatásul elmondja, hogy a 

kéréssel kapcsolatban jelezték a cég felé, hogy az Önkormányzat a beszerzett eszközökre – 

mint ingóságokra – tud jelzálogjogot biztosítani, illetve magára a rendelőintézetre. A cég 

jelezte, hogy ők bankgaranciát szeretnének, és e tekintetben még tárgyalnak a bankjukkal. 

Küldött a Raiffeisen Banknak egy megkereső levelet ezzel kapcsolatban, de ismeretei szerint 

nem fognak erre bankgaranciát adni. Felveti azt a lehetőséget is, ha a nyertes nem tudja 

finanszírozni a beszerzést, akkor szóba jöhet a második ajánlattevő, akinek az ajánlata árban 

egyes tételeknél még kedvezőbb is.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az elbírálással – pontozással – kapcsolatos kérdést tesz fel. 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: válaszol a kérdésre. Elmondja, hogy orvosszakmai 

szempontok szerint, a minőség biztosításának érdekében alakították ki a pontozás rendszerét. 

Megjegyzi, hogy egyébként mindkét cégnek nagyon jó minőségűek az eszközei.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: értelmezése szerint nettó 150 mFt-tal kerül többe a beszerzés. Miután 

új tulajdonosa lesz a rendelőnek 2013-tól, célszerűnek tartaná tájékoztatni a megkötendő 

konstrukcióról – mert lehet, hogy ők ki tudnák fizetni egyben az összeget – nehogy az 

Önkormányzat nyakán maradjon ez a hitel.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Címzetes Főjegyző Asszonyt, hogy Államtitkár úrnak 

készítsen elő egy levelet a témával kapcsolatban. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3539   Száma: 12.01.19/3/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 17:03  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 
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Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KMOP-4.3.2-2008-0004 azonosítójú, 

„Emelt szintű járóbeteg-szakellátó központ kialakítása Szentendrén” című projekttel 

kapcsolatosan az új eszközök beszerzésére indított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

lezárásával kapcsolatban az alábbi döntést hozza. 

 

1. Az eljárás mindhárom rész vonatkozásában eredményes. 

 

2. Érvényes ajánlatok: 

1. NovelMedix Orvosi Műszerkereskedelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

2120 Dunakeszi, Fóti út hrsz. 055/33. Béker Soft Informatika Kft. 1184 

Budapest, Hengersor u. 73. Allegro Kft. 1045 Budapest, Berlini u. 47-49. 

közös ajánlattevők ajánlata.  

 

2. Getronics Magyarország Kft. 1115 Budapest, Tétényi út 15-17. Gerontex 

MED Kft. 2049 Diósd, Vadrózsa u. 3. közös ajánlattevők ajánlata. 

 

3. A finanszírozással együtt a nettó ajánlati árak részenként  

 

1. rész ORVOSI MŰSZER ár 

Novelmedix          402 000 000     

Getronics          382 000 000     

  

2. rész: PACS és  ár  
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INFORMATIKA 

Novelmedix            23 500 000     

Getronics            32 370 000     

  

3. rész: BÚTOROK  ár  

Novelmedix            29 000 000     

Getronics            30 990 000     

 

4. Nyertes érvényes ajánlat, figyelemmel az összességében legelőnyössebb ajánlatra, 

mint bírálati szempontra a közbeszerzés mindhárom része vonatkozásában a 

NovelMedix Orvosi Műszerkereskedelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2120 

Dunakeszi, Fóti út hrsz. 055/33. Béker Soft Informatika Kft. 1184 Budapest, 

Hengersor u. 73. Allegro Kft. 1045 Budapest, Berlini u. 47-49. közös ajánlattevők 

ajánlata.  

 

5. Második helyezett érvényes ajánlat, figyelemmel az összességében legelőnyössebb 

ajánlatra, mint bírálati szempontra a közbeszerzés mindhárom része vonatkozásában a 

Getronics Magyarország Kft. 1115 Budapest, Tétényi út 15-17. Gerontex MED Kft. 

2049 Diósd, Vadrózsa u. 3. közös ajánlattevők ajánlata. 

 

6. Az ellenszolgáltatás ÁFA tartalma a teljesítést követő 15 napon berül kerül 

egyösszegben megfizetésre, a nettó ár a szállítás teljesítését követő második hónaptól 

a lejáratig minden hónapban az aktuális hónap 15. napjáig 60 havi egyenlő részletben 

kerül megfizetésre. 

 

7. A szállított eszközök tulajdonjogának a szállítók részéről az önkormányzat részére 

történő átadása biztosítékaként az Önkormányzat a leszállított termékekre, mint 

ingóságokra és a 2000 Szentendre Kanonok u. 1. szám alatti ingatlanra jelzálogjogot 

biztosít a szállító, mint jogosult javára szólóan a beszerzés ellenszolgáltatása és a 

finanszírozás mértékéig, amennyiben a KMOP-4.3.2-2008-0004 azonosítójú, „Emelt 

szintű járóbeteg-szakellátó központ kialakítása Szentendrén” című projekt pályázati 

támogatója ehhez hozzájárul.  

 

8. Felkéri a Polgármestert a szállítási és a jelzálog szerződések megkötésére.  

 

Felelős:      Polgármester 

Határidő:   azonnal 

 

 

 

4. Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. további 

működésének előnyeiről és hátrányairól 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a Sportcélú Kft. működési vizsgálatáról 

készített anyagot a bizottságok megtárgyalták. A Képviselő-testület most tudomásul vételről 

tud dönteni, a további működésre pedig az üzleti terv tárgyalása során tudnak kitérni.  
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Fülöp Zsolt képviselő: elmondja, hogy bizottsági ülésen Ügyvezető úr elmondta, hogy 

gondnoki teendőket nem tud ellátni, így miután a pálya nem zárható, az használja, aki akarja. 

Ilyen formában plusz bevételt nem tud a Kft realizálni, és az Önkormányzat sem tud 

támogatást adni. Ide tartozik, hogy az áfa-költségek sincsenek kimutatva, így beruházás 

hiányában áfa-visszaigénylés sem lehetséges. További problémát jelent, hogy a társasági 

adókedvezményes pályázatra sem tudnak pályázni, mert az csak sportegyesületekre 

vonatkozik.  Mindezek mellett Dombay Zsolt ügyvezető munkáját maximálisan elismeri, 

hiszen az előző ügyvezető milliós adósságot hagyott maga után. Az elmondottak alapján a 

Sportcélú Kft működésére nem lát létjogosultságot. Nincsenek komoly bevételei, hiszen az 

egyesületek nagyrészt önkormányzati támogatásból fizetik a pályabérletet, tehát ez egy 

körforgásszerű pénzáramlás, amiből minimális bevétel származik.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért az elhangzottakkal. Ezért mondta, hogy csak az 

üzleti tervvel és a BDO anyagával együtt lehet dönteni a Kft. további sorsáról, elismerve azt, 

hogy erre a tevékenységre szükség van, de a pénz fogja meghatározni a létjogosultságát.  

Dombay Zsolt ügyvezető munkáját példaértékűnek tartja. 

 

Pintér Ádám képviselő: sajnálja, hogy bizottsági ülésen nem hangzott el, hogy a TESZ 

képviselői nem támogatják a kft. fennmaradását. Véleménye szerint a tevékenységre szükség 

van. Megemlíti azt is, hogy Ügyvezető úr minimálbérért – lelkesedésből – végzi a feladatot, 

és ha azt hivatali dolgozó látná el, annak sokkal nagyobb költsége lenne. A Kft. 

fennmaradására ingatlanok átadásával lát lehetőséget.  

 

Magyar Judit képviselő: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kért egy pénzügyi kimutatást, 

amely alapján szeretnék meghatározni a Kft. létjogosultságát. Véleménye szerint, az üzleti 

tervben szereplő igények alapján a kft-nek még fejlesztési lehetősége is lenne, igaz, ezzel a 

sportból származó bevétele 4 MFt-tal kevesebb lesz az Önkormányzatnak. Felhívja a 

figyelmet, hogy az ügyvezető valóban minimálbérért dolgozik, de a működésnek egyéb 

költségei is vannak – könyvelő, könyvvizsgáló költsége.  

 

Fekete János képviselő: félreértés történt a TESZ hozzáállásáról. Nem Dombay Zsolt 

személye ellen vannak, hiszen ő kiváló munkát végez, amit megköszönnek neki, de a Kft. 

működési költségei olyan méretűek, amely nem teszi szükségessé a létét. Véleménye szerint 

jelentős költségmegtakarítás érhető el, ha Dombay Zsolt főállású sportreferensként működne a 

Hivatalon belül.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő megérkezik, dr. Pázmány Annamária képviselő távozik az 

ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 13 fő.  

 

 

dr. Filó András képviselő: elmondja, hogy a városban nagyon sok embert érdekel a sport, 

sokan kapcsolódnak hozzá érzelmileg. Dombay Zsolt azt is elvállalta, hogy ha a jelenlegi 

feladatok kibővülnek, akkor azokat is el tudja végezni ugyanezért a díjért. Nem ért egyet azzal 

a javaslattal, hogy a Hivatalon belül foglalkoztassanak sportreferenst. Az Ügyvezető eddig is 

nagyon sok munkát végzett, és az üzleti terv alapján is kitűnik, hogy még mennyi minden 

dolgot kíván megvalósítani, amely tovább bővíti feladatait. Összefoglalva, a Sportcélú Kft. 

működésére mindenképpen szükség van.  
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Tolonics Gyula képviselő: beszámol a Dunakanyar SE év végi eredményhirdetéséről, amely 

alapján megállapította, hogy egyre örvendetesebben alakul a város sportélete. Nagy szükség 

van a sportra, amelyhez a kapocs a Kft. és Dombay Zsolt személye.  

 

Kun Csaba képviselő: a BDO anyaga fogja meghatározni azt, hogy melyik struktúra a 

legmegfelelőbb, amely alapján fogják átalakítani az Önkormányzat működését, és ebben 

helye kell hogy legyen a Sportcélú Kft-nek. Az üzleti tervben megfogalmazottakkal egyetért.  

 

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

határozati javaslatot úgy, hogy a testület megtárgyalta az összefoglalót. Dönteni most nem 

döntenek, azt majd a későbbiekben fognak.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3540   Száma: 12.01.19/4/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 17:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

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

10/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentendrei Sportcélú 

Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője által benyújtott, a 

Kft. működésének előnyei és hátrányai számbavételéről szóló összefoglalóját.   

 

Felelős:   Polgármester  

Határidő:  azonnal 

 

 

 

9. Előterjesztés a köztisztasági feladatok és a téli útüzemeltetési feladatok ellátásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy a bizottságok a határozati javaslatok „A” 

változatát javasolták elfogadásra azzal a módosítással, hogy a 2. számú mellékletekben 

tüntessék fel a Tiszteletes utcát, valamint a köztisztasági feladatellátás költségkalkulációjáról 

az üzleti terv beadásával egy időben készüljön kimutatás.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: jelzi, hogy az előterjesztésben tévesen szerepel, hogy a 

szerződés módosításról és az egységes szerkezetű szerződés aláírásáról kell dönteni, valójában 

csak szerződésmódosításáról szóló szerződésmódosításra hatalmazzák fel a Polgármestert.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: természetesen befogadja ezt a jogtechnikai pontosítást. Egyéb 

kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a – bizottságok által támogatott – határozati 

javaslatok „A” változatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3541   Száma: 12.01.19/5/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 17:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

 

  

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a VSz Zrt. által 

kezdeményezett módosítást, és felhatalmazza a Polgármestert a jelen előterjesztés mellékletét 

képező, a köztisztaság tárgyában kötött szerződés módosításáról szóló szerződés-módosítás 

aláírására. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a VSz Zrt. által 

kezdeményezett módosítást, és felhatalmazza a Polgármestert a jelen előterjesztés mellékletét 

képező a téli útüzemeltetés tárgyában kötött szerződés módosításáról szóló szerződés-

módosítás aláírására. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A határozatok mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  
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6.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 

szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

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

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a rendelet módosítására az Országgyűlés 

Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvény módosítása miatt kerül sor. Megadja 

a szót. 

 

Dicső Zoltán képviselő: rendben van, hogy a szentendrei lakosok hulladékszállítással 

kapcsolatos többletköltségét a város elengedi, de a környező települések – ahol a VSz Zrt. 

szolgáltatást végez – többletköltségeinek kifizetésére a települések önkormányzatainál 

tegyenek lépéseket.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ezt a VSz Zrt-nek kell letárgyalnia az érintett településekkel, 

miután a törvény erről nem rendelkezik.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a VSz Zrt. Vezérigazgatója 0 %-os emelést 

javasolt, tehát ha többletköltsége van, akkor azt az üzleti tevékenységében kezelni tudja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: emlékezete szerint az emelést a géppark állapotára való 

tekintettel indítványozták.  

 

Tolonics Gyula képviselő: véleménye szerint nem 0 %-os, hanem – emlékezete szerint – 3 

%-os emelést javasolt a Vezérigazgató.  

 

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

rendelet módosítását:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3542   Száma: 12.01.19/6/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 17:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

7. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Vagyongazdálkodására 

vonatkozó feladat és hatáskörökről 

I. forduló 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy az előterjesztés a Képviselő-testület 

döntésének megfelelően készült. Ezt a bizottságok megtárgyalták, és amennyiben még 

további javaslatok érkeznek, úgy azokat beépítik az anyagba. Kérdés, észrevétel nem lévén, 

megállapítja, hogy az anyagot a Képviselő-testület I. fordulóban megtárgyalta.  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentendre város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 34/2003.(VI.18.) Önk. sz. az önkormányzat vagyonáról és az 

önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendeletben foglalt feladat 

és hatáskörökről szóló előterjesztést I. fordulóban megtárgyalta.   

 

 

8. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezeti 

átalakításáról és egyben  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: elmondja, hogy a testület korábbi döntése értelmében kerül 

sor a Hivatal átszervezésére első ütemben úgy, hogy a működőképessége megmaradjon, sőt az 
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eredményesség hatékonyságának szempontjából ez még növekedjen. Megoldás tekintetében 

elsősorban a nyugdíjazásra, illetve az üres álláshely megszüntetésére tették a hangsúlyt. 

Felhívja a figyelmet az előterjesztés-kiegészítésre, valamint arra a számításra, amely a 

létszámcsökkentés kiadása és megtakarítása tekintetében készült. A következő ütem a BDO-

nak illetve a regorganizációs akciótervnek a javaslatai alapján lesznek, majd a harmadik ütem 

a járási átszervezések keretében fog történni. Megadja a szót Címzetes Főjegyző Asszonynak.  

 

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

pontosítására – előterjesztés-kiegészítés – azért került sor, mert a Költségvetési törvény 

bizonyos mértékben lehetőséget ad az átszervezés költségének a visszaigénylésére. Február 

29-ig adják ki azt a pályázati felhívást, amely pontosan meghatározza azt, hogy milyen 

feltételek mentén lehet ezt az igénylést benyújtani, ezért kísérletet tettek arra, hogy mind a 

Költségvetési törvény szövegéből, mind pedig a korábbi pályázati felhívásokból minden olyan 

szöveges elemet beemeljenek a határozatba, amely a korábbi pályázatoknál elvárás volt a 

képviselő-testületi döntéssel szemben, mint pályázati feltétel. Próbálták azt megtenni, hogy a 

határozat tartalmazzon minden tartalmi elemet, hogy az I. ütemben – április 12-ig benyújtható 

pályázat miatt – ne kelljen ismét a testület elé hozni módosításra a határozatot. Elmondja még, 

hogy a következő ütemre valószínűleg a szeptemberi testületi ülésen célszerű sort keríteni, 

mert a pályázat utolsó ütemének benyújtási határideje szeptember 27-e. Tájékoztatásul 

elmondja még, hogy a kiosztott számításban az „A” és „B” variációban az Építéshatósági 

iroda minden egyes dolgozójának a teljes felmentési időre és a teljes végkielégítés összege 

maximálisan kifizetésre kerül. Ezen kívül egy körülbelüli összeggel számoltak az igazgatási 

normatívával, amely az okmányirodai ellátott ügyek és az építéshatóság által ellátott ügyek 

tekintetében történő költségvetési finanszírozás alapján kerül az Önkormányzat részére 

eljuttatásra. Ennek alapján kerültek azok a korrekciós tényezők is a számításba vételre, ha 

megmarad a mostani struktúra.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kiegészítésként még elmondja, hogy azért kell minél 

hamarabb meghozni a döntést, mert minél későbbre halasztják, annál több embert kell 

elküldeni, hogy a 10 %-os bérmegtakarítást biztosítani tudják.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdezi, hogy kötelező-e mindenkinek felmondani, akik átkerülnek a 

járási hivatalokba? Esetleg lehet változtatni a rendszeren? Azért kérdezi, mert a rendszer 

ebben a formájában így gazdaságtalan – felmentésre, végkielégítésre gondol.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: több fórumon rákérdeztek erre, de a válasz az volt, hogy 

jogszabály még nincs, csak tervezetek. Majd a járásokra vonatkozó jogszabály fogja kezelni a 

kérdéskört.   

 

Kiss Károly képviselő: a közterület-felügyelettel kapcsolatban kérdezi, hogy jelenleg 6 aktív 

dolgozó van, és 3 betöltetlen állás. Kérdezi, hogy ha a 6 főből kettőt elküldenek, akkor a 

maradék 4 ember – melyet nagyon kevésnek tart – hogy fogja tudni ellátni a feladatokat? 

Hallotta azt is, hogy a Rendőrséggel együttműködve lesz ellátva a feladat, ezért kérdezi, hogy 

ez hosszú távon képzelhető el?  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő visszatér, Pintér Ádám képviselő távozik az ülésteremből, 

jelenlévő képviselők száma 13 fő.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: már a bizottsági ülésen is elmondta, hogy ha neki 

kötelező egy bérmegtakarítást megtenni, akkor racionalizálnia kell a feladatokhoz a 
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személyeket, és ha valahol jelentős mértékű feladatcsökkenés lesz – ilyen a közterület-

felügyelet is – akkor ennek a szervezeti egységnek is hozzá kell ehhez járulnia. Minden 

álláshely megszüntetése fájdalmas, de neki ezt a racionalizálást most pénzügyi szempontból 

meg kell tennie. A hosszú távú együttműködésről a Rendőrség biztosította az 

Önkormányzatot, hiszen ez a közös fellépés számukra is hatékonyabbá teszi a munkát, és így 

duplázódik az a létszám, amellyel fel tudnak lépni. Bízik abban, hogy a nyári időszakot is 

meg fogják tudni oldani. Minden területen nehezebb lesz ellátni a feladatokat, de tudomásul 

vette a testület döntését, és az ő dolga ennek végrehajtása.  

 

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

határozati javaslatot és a rendelet elfogadását:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3543   Száma: 12.01.19/8/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 17:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84,62 73,34 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 2 15,38 13,33 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 

 

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

14/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 

 

1. úgy dönt, hogy Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri 

Hivatalában a 2012. évi esedékes jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve 

 

14 fő álláshelyét szüntet meg 2012. január 20. napjával az alábbiak szerint: 

 

  Építéshatósági Iroda   
- 1 építéshatósági ügyintézői álláshelyet felmentéssel 

 

  Önkormányzati és Szervezési Iroda összesen: 2 álláshelyet 

   - 1 ügykezelő álláshelyet nyugdíjazással 

   - 1 szervezési ügyintéző álláshelyet felmentéssel 

 

  Közigazgatási és Népjóléti Iroda összesen: 9 álláshelyet 

- 2 közterület-felügyelői álláshely felmentéssel 

- 1 ügyfélszolgálati ügyintéző álláshelyet felmentéssel 

- 1 népjóléti ügyintézői álláshelyet felmentéssel 

- 1 kereskedelmi ügyintézői álláshelyet felmentéssel 

- 1 okmányügyi ügyintézői álláshelyet felmentéssel 

- 2 közterület-felügyelői betöltetlen álláshelyet 

- 1 adminisztrátori betöltetlen álláshelyet 

 

  Közgazdasági Iroda  
   - 1 pénzügyi ügyintézői betöltetlen álláshelyet 

 

  Jegyzői Kabinet  
- 1 jogi referens betöltetlen álláshelyet 

 

 

Közigazgatási és Népjóléti Irodán 1 szabálysértési ügyintézői álláshelyet szüntet 

meg 2012. június 1. napjával belső áthelyezéssel, 

 

Önkormányzati és Szervezési Irodán 1 ügykezelői álláshelyét szüntet meg 2012. 

július 20. napjával nyugdíjazással 

 

 

2. úgy dönt, hogy az alábbi álláshelyeket hozza létre: 

 

2012. március 1-től közbiztonsági referens 4 órás álláshelyet 

2012. június 1. napjától  ügyfélszolgálati és igazgatási referens 8 órás 

álláshelyet 

 

 



 39 

3. biztosítani tudja a 16 álláshely megszüntetésével az önkormányzati feladatok 

változatlan színvonalú ellátását a 2012. évben és az azt követő 5 évben is, kivéve, ha 

jogszabályból adódó többletfeladatok azt indokolttá teszik, 

 

4. az 5 betöltetlen és a 8 betöltött álláshely megszüntetéséből eredő létszámcsökkentéssel 

érintett köztisztviselők munkaviszony-megszakítás nélküli továbbfoglalkoztatás 

lehetőségét az Önkormányzat költségvetési szerveinél, a meglévő üres álláshelyeken, 

az előre láthatólag megüresedett álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken illetve 

szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén 

kívüli munkáltatónál sem tudja biztosítani, 

 

5. felkéri a Jegyzőt, hogy a helyi önkormányzat álláshely-megszüntetéséről szóló 

döntéseivel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket végezze el, valamint, hogy a 

létszámcsökkentéssel járó költségek visszaigényléséhez a pályázatot 2012. április 12- 

ig nyújtsa be a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek, 

6. a szervezeti átalakítás költségvonzatát a 2012. évi költségvetésben biztosítja. 

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  1.pont: azonnal, illetve 2012. június 1., 2012. július 20. 

    2. pont: 2012. március 1., illetve 2012. június 1. 

  3., 4.  pont: azonnal 

    5. pont: munkáltatói intézkedések megtételére: azonnal 

- a visszaigényléssel kapcsolatos feladatok: 2012. április 12. 

   6. pont: 2012. évi költségvetés tervezése 

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

Pintér Ádám képviselő visszatér az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 14 fő.  

 

 

9. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat bizottsági és munkacsoporti 

struktúrájának módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy a frakció egyeztetésen túl 

Alpolgármester úr is folytatott egyeztetéseket, amely alapján készült a rendeletmódosítás. 

Tudomása szerint a bizottsági hatáskörökkel kapcsolatban még további módosítások 

előterjesztése várható. Megadja a szót. 

 

Pintér Ádám képviselő Egészségügyi, Szociális és Civil Bizottság elnöke: miután az 

Egészségügyi, Szociális és Civil Bizottság ülésére még nem készült el a rendelet módosítása, 

így most tesz javaslatot annak módosítására. Az Oktatási és Kulturális Bizottság feladat- és 

hatásköre című melléklet 9. pontjából kéri kihúzni az „ifjúsági feladatok” kifejezést, amit a 

Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság feladat- és hatáskörébe kér beilleszteni, valamint a 13. 

pontot teljes egészében. Diktálja az áthelyezés pontos szövegét: „Az ifjúsági feladatok 

gyakorlati végrehajtása során kapcsolatot tart és igény szerint együttműködik a városi 
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ifjúsági képviseletei szervekkel, a nem önkormányzati fenntartású intézményekkel, 

egyházakkal, valamint szakmai szervezetekkel.” 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: beszámol arról, hogy az egyeztetések során dr. Filó András 

úr, a Jobbik képviselője nem emelt kifogást az A/2-es javaslat ellen, amely a Fidesz frakció 

által preferált javaslat. Elfogadja Magyar Judit képviselő asszony is azzal a módosítással, ha a 

jogi és a pénzügyi bizottság nem egyben szerepel. A TESZ 2 bizottságot és több 

munkacsoportot javasolt, de utóbb jelezték, hogy szintén készek elfogadni ezt a struktúrát. A 

módosításokkal kapcsolatban a Fidesz frakció úgy döntött, hogy nem támogatja a jogi és a 

pénzügyi bizottság külön működésére tett javaslatot. Abban állapodtak meg, hogy 4 bizottság 

esetén 4 ellenzéki képviselő lesz egy-egy bizottságban, illetve általa delegált 1 fő külsős tag. 

Felsorolja a frakció bizottsági tagokra tett javaslatát: 

Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság: dr. Dukai Miklós elnök, Kiss Károly tag, dr. Kőrösi 

Tibor külsős tag.  

Oktatási és Kulturális Bizottság: Zakar Ágnes elnök, Tolonics Gyula tag, Kerezsi Csaba 

külsős tag.  

Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság: Kun Csaba elnök, Kiss Károly és Dicső Zoltán 

tagok, Dragon József és Szebeni Lajos külsős tagok. 

Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság: Pintér Ádám elnök, dr. Pázmány Annamária tag, dr. 

Morlin Eszter külsős tag.   

 

Fülöp Zsolt képviselő úr javaslatát ismerteti:  

Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság: Fülöp Zsolt,  

Oktatási és Kulturális Bizottság: Fekete János tag, Lator László külsős tag,  

Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság: Hídvégi Krisztina külsős tag.  

 

Elmondja, hogy dr. Filó András jelezte, hogy két külsős tagra kíván javaslatot tenni, illetve 

Magyar Judit erről a struktúráról még nem nyilatkozott.  

Továbbiakban felsorolja a munkacsoportok tagjait:  

Családvédelmi Munkacsoport: dr. Morlin Eszter elnök, Gerőcs Katalin, Both Piroska, 

Marik Judit, Horváth Csabáné és Kovács Miklósné tagok.  

Közlekedési Munkacsoport: Hernesz Csilla elnök, Borbás Lajos, Farkas László, Horváth 

Frigyes és Gulyás Anita tagok.  

 

Fekete János képviselő: a „civil” szót hiányolja az Oktatási és Kulturális Bizottság 

elnevezéséből. A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottságnál szerepel, hogy segítik a civil 

kerekasztal munkáját, amellyel kapcsolatban kérdése, hogy milyen kerekasztal munkáját 

segítik.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a civil rendelet alapján felállott civil kerekasztal munkáját.  

 

Pintér Ádám képviselő: reagálva az elhangzott észrevételre elmondja, hogy a tavalyi évben 

civil területtelis, és nem csak és kizárólag ifjúsággal és sporttal foglalkoztak. Hogy egyéb 

kerekasztal ügyével miért nem foglalkoztak az az oka, hogy míg az ifjúság megállapodott, 

hogy miként kíván a várossal együttműködni, addig a civilektől másfél éve nem érkezett 

javaslat.  

 

Magyar Judit képviselő: számára egyértelművé vált, hogy a lezajlott egyeztetési procedúra 

egy színjáték volt. Kérték tőlük, hogy küldjék meg javaslatukat, amelyet több lépcsőben 

összeállítottak, még előző nap is tárgyaltak, de beigazolódott az, amit nem szeretett volna, 
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mert számára nem az igazolódik be, hogy csak anyagi oka van a bizottsági struktúra 

átszervezésének. Ha együttműködést akartak volna, akkor figyelembe kellett volna venni 

javaslataikat, amely véleménye szerint elfogadható lett volna. Az eddigi struktúra 

megmaradása mellett a tiszteletdíjak csökkentését javasolták olyan mértékben, hogy a kívánt 

csökkenés elérjék. Álságosnak tartja ezt az átszervezést, hiszen a képviselők egyike sem nyúlt 

bele a zsebébe. Második körben elfogadták volna a 4 bizottságos struktúrát azzal, ha a 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megmarad, hiszen egy ellenzéki bizottságot az ellenzékszokott 

vezetni, most a városban a kormánypárt vezeti ezt, amellyel kapcsolatban megjegyzi, hogy ez 

még a Parlamentben sincs így, fejlettebb demokráciákban pedig főleg nem. Szomorúnak érzi, 

hogy a 2010-ben kialakított bizottsági struktúra átszervezése során azok az emberek kerülnek 

ki, aki az összefogás jegyében segíteni kívántak volna. Bejelenti, hogy felmondja a 

Közbeszerzési munkacsoport tagságát, és jelzi, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottságban 

szeretne tovább tevékenykedni, amelyben két éve dolgozik.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: reagálva az elhangzottakra elmondja, hogy véleménye szerint 

a pénzügyi megtakarítás egyértelmű, és azt, hogy a civilek számára új fórumokat alakítottak 

ki. Megjegyzi, hogy az anyagnak vannak olyan részei, amelyekkel ő maga sem ért egyet, de a 

változás mindenképpen a hatékonyságot fogja növelni. A hivatali létszám leépítés is 

szükségessé teszi a bizottságok számának csökkentését, tehát a döntés több okból tevődik 

össze.  

 

dr. Filó András képviselő: Alpolgármester úr részéről cinikusnak tartja a javaslat 

felvezetését, amely szerint úgy tűnik, mintha a kormánypárt mellett az ellenzék egy csapatot 

alkotna – tájékoztatják egymást a bizottsági ülésekről, megbeszélik az eseményeket. Nem 

tartja elfogadhatónak, hogy az LMP dupla külsős bizottsági tagságot kapott, és így 4-2 lesz az 

arány az LMP és a Jobbik vonatkozásában, ezért a javaslatot nem támogatja.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: felhívja a figyelmet, hogy ők nem az LMP képviselői, hanem a 

Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület tagjai. Elmondja, hogy nem tettek munkacsoport 

tagra javaslatot, mert az egyeztetések során azt a tájékoztatást kapták, hogy az a Fidesz 

„felségterülete”, de lenne javaslatuk. Támogatják a bizottsági struktúra átalakítását, mert ez az 

első lépés lehet az önkormányzat működésének az ésszerűsítésére. Az átalakítás ilyen 

formáját nem a legjobb ötletnek tartják, mert az általuk javasolt átalakítással sokkal nagyobb 

megtakarítást lehetett volna elérni, de tudomásul veszik, hogy a város vezetése ezzel a 

bizottsági felállással szeretné tovább folytatni a ciklust, ebben megakadályozni nem tudják, de 

nem is akarják.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ha már mindenki elmondta hozzászólását, akkor néhány perc 

szünetet javasol, hogy beírják a még hiányzó helyekre a neveket. Tájékoztat arról, hogy 

értesítést küldött azoknak a külsős bizottsági tagoknak, akiktől megválnak, és meg szeretné 

köszönni munkájukat, hiszen pártállástól függetlenül komoly munkát végeztek a városért.  

 

Zakar Ágnes képviselő: számára is fájó pont az átalakítás, mert olyan emberektől kell 

búcsúzniuk, akik nagyon értékes munkát végeztek a bizottságokban és munkacsoportokban. 

Javaslatot tesz arra, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottságba Magyar Judit képviselőt 

delegálják Fekete János képviselő helyett, hiszen ő már a ciklus elejétől a bizottság tagja volt. 

Megjegyzi még, hogy Polgármester úr konszenzuskeresésének volt az az eredménye, hogy 

nagy létszámú gigabizottságok alakultak ki, amelyek ugyanazokat a témákat tárgyalták. 

Támogatja az előterjesztést.  
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Tolonics Gyula képviselő: az átszervezéssel megszűnik az a probléma, hogy aki két 

bizottságban, illetve munkacsoportban is tag volt, az időpont-egyezés miatt ne tudjon 

valamelyik helyen megjelenni. A tagok részvételi arányával kapcsolatban elmondja, hogy a 

testületben elfoglalt helyük arányában javasoltak munkacsoport tagokat. Megköszöni a 

Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottságban dolgozó képviselő, külsős és munkatársak 

munkáját.  

 

Magyar Judit képviselő: visszatérve javaslatukra – amely szerint továbbra is 3-3 fős Jogi- és 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot javasoltak – megjegyzi, hogy ez kb. 97 eFt-os többletet 

jelentett volna havonta. Véleménye szerint a két bizottság eddigi munkája nem volt 

duplikáció, hiszen az egyik pénzügyi szempontból, a másik pedig jogi szempontból vizsgálta 

a javaslatokat.  

 

Fekete János képviselő: szeretné, ha a bizottsági tagokra történő javaslat tétel megmaradna 

az ő kompetenciájuk, és Zakar Ágnes képviselő asszony nem tenne javaslatot helyettük. 

Szerinte a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság képviselői tagokból megoldható lenne, ami nem 

kerülne költségbe. Reagálva az elhangzottakra elmondja, hogy azért voltak gigabizottságok, 

mert sok értékes ember él a városban, akiknek a gondolatait meg kell hallani, amelyek a 

döntéshozatalba beépülnek, és ezek a bizottságok 2010-ben politikai alku keretében alakultak 

ki. amikor 25 mFt tévé-támogatásról beszélnek, akkor nem a munkacsoportokon kellene 

megtakarítani.  

 

Zakar Ágnes képviselő: felhívja a figyelmet, hogy senki döntéshozatalába nem szólt bele, 

csak Magyar Judit képviselő véleményéhez csatlakozott. Szerinte nem ismeri őt eléggé, pedig 

egy bizottságban ülnek. Módosító javaslata, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottságba 

képviselőt – MSZP képviseletében – a Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottságba pedig Fekete 

János képviselőt – TESZ képviseletében – delegálják, amelyről szavazást is kér.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy szünetet kell tartani annak érdekében, hogy a még 

üres helyeket Alpolgármester úr le tudja egyeztetni.  

 

Fekete János képviselő: jelzi Zakar Ágnes képviselőnek, hogy nem ülnek egy bizottságban.  

 

 

Mikrofonon kívül Zakar Ágnes képviselő felhívja a figyelmét, hogy az Egészségügyi, 

Szociális és Civil Bizottságban ültek együtt, amelynek ő is tagja.  

 

 

dr. Dukai Miklós képviselő: ez utóbbi hozzászólás miatt, fontosnak tartja elmondani, hogy a 

ciklus elején a frakció egy részér már nem értett egyet az akkor kialakított bizottsági 

struktúrával, pontosan az átfedések miatt. Véleménye szerint a jogköröket, az illetékességet a 

célszerűségnek és az optimalitásnak alárendelve sokkal inkább össze lehetett volna rendezni. 

Ezt a véleményét az elmúlt időszakban visszaigazolódni látja. Úgy gondolja, hogy most ezzel 

a bizottsági struktúra kialakításával a frakció a legtisztességesebben jár el. Megjegyzi azt is, 

hogy a bizottságok semmilyen politikai nézetet nem tartott szempontnak az előterjesztések 

tárgyalása során, kizárólag a szakmai szempontok alapján dolgoztak. A javaslatot az ellenzék 

részére is elfogadhatónak tartja. Elmondja még azt a véleményét is, hogy ő két külsős 

bizottsági helyet adna a Jobbiknak és egy helyet a TESZ-nek. A munkacsoportok közül azok 

lettek megszüntetve – illetve olyan bizottsági tagokat próbáltak meg eltávolítani – akik a 

statisztikák alapján legkevesebbet teljesítették.  
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dr. Török Balázs alpolgármester: az eddig elhangzottakra reagálva elmondja, hogy a javaslat 

nem az ellenzék és a demokrácia ellen, hanem az Önkormányzatért és a városért készült. 

Meggyőződése, hogy 4 bizottságban kevesebb tag hatékonyabban fog tudni működni, és bízik 

abban, hogy a bizottsági tagok aktívabb munkát fognak felmutatni. A munkacsoportokra 

áttérve elmondja még, hogy a közlekedési munkacsoport és a környezetvédelmi 

munkacsoport formális hatékonytalanságban működött, így a bizottságokat formálisan 

megszüntetve, de a benne aktív, értékes szakmai tudással bíró emberekből egy rendszeres 

informális konzultációt kíván alkotni programmal, tervvel, feladatokkal és eredményekkel. Az 

átalakítás célja egyrészt a költségmegtakarítás, másrészt pedig a munka hatékonyságának a 

növelése.   

 

Fülöp Zsolt képviselő: a tanácsadó-körbe személyeket kívánnak javasolni. Kérdezi, hogy az 

önkormányzati munka azért volt rossz, mert sok bizottság, vagy sok munkacsoport volt, vagy 

azért lesz most hatékony, mert most 4 bizottság és 2 munkacsoport lesz? Véleménye szerint 

ez nem a létszám kérdése, hanem inkább az anyagok előkészítésétől és a felkészülési időtől 

függ. Sokkal nehezebb helyzetben vannak, mert lényegesen kevesebb információjuk van. 

Szerinte, ha a bizottságok valódi feladatokat és alternatívákat kapnának döntési jogokkal, 

akkor még könnyebb lenne a város irányítása.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megjegyzi, hogy év közben minden SZMSZ-módosításkor 

egy kicsivel mindig több bizottságokra hatáskört ruháznak át.  

Szavazásra bocsátja a szünetre tett javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3544   Száma: 12.01.19/9/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 18:11  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92,86 86,66 

Nem 1 7,14 6,67 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 14 100.00 93,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   6,67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 
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Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

18.11 órától 18.23 óráig szünet. 

 

Magyar Judit képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 13 fő.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szünet után az ülést megnyitja, megállapítja, hogy a jelenlévő 

képviselők száma 13 fő. 

Címzetes Főjegyző Asszonytól a külsős tagokra vonatkozó kérdést tesz fel.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: válaszol a kérdésre.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: megismétli a bizottságok tagjainak már előzőekben 

felolvasott névsorát, kiegészítve a szünetben történt egyeztetés eredménye következtében 

javasolt tagok neveivel:  

 

Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság: dr. Dukai Miklós elnök, Kiss Károly tag, dr. Filó 

András tag – Jobbik részéről, dr. Kőrösi Tibor külsős tag, és egy külsős tagot még az MSZP 

fog javasolni.  

Oktatási és Kulturális Bizottság: Zakar Ágnes elnök, Tolonics Gyula tag, Magyar Judit tag 

– MSZP részéről, Kerezsi Csaba külsős tag és Lator László külsős tag.  

Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság: Kun Csaba elnök, Kiss Károly, Dicső Zoltán és 

Fülöp Zsolt tagok, Dragon József és Szebeni Lajos külsős tagok, illetve egy külsős tagot még 

a Jobbik fog javasolni. 

Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság: Pintér Ádám elnök, dr. Pázmány Annamária tag, 

Fekete János tag, dr. Morlin Eszter és Hídvégi Krisztina külsős tagok. 

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, hogy a február 9-i ülésre jelöljék meg a még hiányzó 

tagokat.  

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a rendelet módosítását: 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3545   Száma: 12.01.19/9/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 18:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 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 JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

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

javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3546   Száma: 12.01.19/9/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 18:28  

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 
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Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

 

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

1. szerkezeti átalakítás értelmében a bizottságok névváltozását és személyi változásokat a 

függelékeken vezesse át. 

2. a bizottsági névváltozásokból  eredő módosítások önkormányzati rendeleteken történő 

átvezetéséről gondoskodjon és  rendelet-módosítást terjessze be a Képviselő- testület 

2012. márciusi ülésére. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 1. azonnal 

      2. 2012 márciusi testületi ülés 

 

 

10. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő garázsokról  

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti a bizottsági javaslatokat, amely szerint minden 

garázst jelöljenek ki értékesítésre nyilvános pályáztatás útján úgy, hogy a bérlők elővásárlási 

jogot kapjanak, majd folyamatosan hirdessék ezeket. Ezen túlmenően 2012. január 1-jével 

emeljék meg a bérleti díjakat az előterjesztésében foglaltak szerint. Ezen kívül a Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság még javaslatot tett arra, hogy ha nincs egyezség az ügyben, akkor 
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indítsanak peres eljárást. Kéri megfogalmazni a határozati javaslatot, amely a módosításokat 

tartalmazza.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: a „B” variáció 2. pontja kerül az „A” variáció 2. pontjába: 

„…felkéri a Polgármestert, hogy a garázsok bérleti díját a mellékelt táblázat alapján, a piaci 

díjakhoz igazítva emelje meg, és eszerint módosítsa a bérleti szerződéseket, amennyiben ezt 

nem fogadja el, akkor felmondás, illetve peres eljárás történik.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy kérés volt az is, hogy valamennyi garázst 

pályáztassák meg.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: szerepeljen a határozatban, hogy a jelenlegi bérlők a 

pályáztatás során elővásárlási jogot élveznek. Javasolja továbbá, hogy a garázsok 

mindennemű intézésével kapcsolatos döntések kerüljenek a Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság hatáskörébe.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a módosító javaslatot. Az elővásárlással 

kapcsolatban elmondja, hogy az törvény adta joga a jelenlegi bérlőnek.  

 

 

Magyar Judit képviselő: visszatér az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 12 fő.   

 

 

Kun Csaba képviselő: kérdezi, ha most módosítják a bizottságokat és hatásköröket, akkor ez 

alapján ismét SZMSZ-t kell módosítani?  

 

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

a felvetésre.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: miután még két bizottsági tag nevére várnak, az 

SZMSZ módosítása a februári ülésen ismét napirenden lesz, így a februári ülésen dönthetnek 

arról is, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság hatásköre ezzel a feladattal kibővül.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a képviselőket, hogy akinek még van javaslata az új 

bizottsági struktúra következtében feladatok átcsoportosítására, illetve új feladat 

megjelölésére, azt tegye meg, hogy egy csomagban terjeszthesse a februári ülésen a testület 

elé.  

 

Kun Csaba képviselő: véleménye szerint az Önkormányzat minden gazdasági társaságának 

féléves és háromnegyed éves beszámolóinak megtárgyalását is a Gazdasági és 

Városüzemeltetési Bizottság hatáskörébe lehetne átadni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Hivatal ezt a javaslatot is figyelembe véve készíti elő az 

anyagot. Az elővásárlási joggal kapcsolatban felmerült észrevételre kér választ Aljegyző 

úrtól. 

 

Tolonics Gyula és Fülöp Zsolt képviselők távoznak az ülésteremből, jelenlévő képviselők 

száma 12 fő.  
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dr. Kirchhof Attila aljegyző: tudomása szerint is törvény írja elő az elővásárlási jogot, de  

határozati javaslatban is szerepel a mondat.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: Alpolgármester úr javaslatára a 3. pontba kell beírni: „…a 

Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság jóváhagyását követően a nyertes ajánlattevőkkel az 

adás-vételi szerződést kösse meg.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szerződésről lévén szó, kéri, hogy a Jogi és Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság jóváhagyása is szerepeljen a határozati javaslatban.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: „…a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság és a Jogi és 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság jóváhagyását követően a nyertes ajánlattevőkkel az adás-vételi 

szerződést kösse meg.” 

 

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

határozati javaslatot az elhangzott módosításokkal: 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3547   Száma: 12.01.19/10/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 18:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 83,33 66,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 2 16,67 13,33 

Szavazott 12 100.00 80,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   20,00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 
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dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. úgy dönt, hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló, a határozat 

mellékletében szereplő garázsokat értékesítésre kijelöli; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a garázsokat pályázat útján értékesítse, az 

értékbecslésben megállapított áron úgy, hogy a bérlőknek elővásárlási joguk van.  

3. felkéri a Polgármestert, hogy a garázsok bérleti díját a mellékelt táblázat alapján a 

piaci díjakhoz igazítva emelje meg, és e szerint módosítsa a bérleti szerződéseket. 

Amennyiben ezt a bérlő nem fogadja el, akkor felmondás, illetve peres eljárás 

történik; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság és a Jogi és 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság jóváhagyását követően a nyertes ajánlattevőkkel az 

adás-vételi szerződést kösse meg. 

5. felkéri a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot, hogy a garázsok mindennemű 

intézésével kapcsolatos döntéseket hozza meg.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2012. március 31. 

 

 

Magyar Judit képviselő: ügyrendben jelzi, hogy a bizottsági és munkacsoporti struktúra 

változásáról szóló napirendi pont szavazásáról távol volt, mert külsős bizottsági tag 

jelölésével kapcsolatban egyeztetett.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megnyitja ismét a napirendi pont vitáját, melyet szavazásra 

bocsát:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3548   Száma: 12.01.19/11/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 18:38  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91,67 73,33 

Nem 1 8,33 6,67 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 12 100.00 80,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   20,00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület döntése értelmében, 

visszatérnek a 9. napirendi pont tárgyalására.  

 

 

9. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat bizottsági és munkacsoporti 

struktúrájának módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Képviselő Asszonyt, hogy ismertesse a Jogi és Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság külsős bizottsági tagságra tett személy nevét.  

 

Magyar Judit képviselő: Lontai Tamás nevét mondja.  

 

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

javaslatot:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3549   Száma: 12.01.19/11/0/A/KT 
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Ideje: 2012 január 19 18:38  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 83,34 66,66 

Nem 1 8,33 6,67 

Tartózkodik 1 8,33 6,67 

Szavazott 12 100.00 80,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   20,00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Tolonics Gyula KVB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy Lontai Tamásnak a Jogi és Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság külsős tagságára vonatkozó elölését a Képviselő-testület támogatja. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén a napirendi pont vitáját lezárja.  

 

 

 

11. Előterjesztés a 3477 hrsz-ú temetővel kapcsolatos ügyekről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, elmondja, hogy az 

előterjesztéshez kiegészítés is, mely a Bizottságok javaslatai alapján készült az I-es határozati 

javaslathoz egy „C” változat. Kérdezi, dr. Nádudvari Gyöngyi vagyongazdálkodási-jogi 

referenst, hogy befogadhatóak-e a javaslatok. 
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dr. Nádudvari Gyöngyi vagyongazdálkodási-jogi referens: Igen befogadhatóak, elmondja, 

hogy továbbá készült I-es határozati javaslatához egy „D” változat is,  a Költségvetési és 

Vagyongazdálkodási Bizottság javaslatai alapján. A „D” változat annyiban módosítja, a „C” 

változatot, hogy először terület-bérleti szerződést kötne az Önkormányzat 2012. január 01-től, 

ahol meg kellene határozni a terület bérleti díjat, ezt követően meg kellene állapodni, és el 

kellene számolni az Oleandro 2000 Kft. tulajdonosával. A megállapodás értelmében a 

felépítmény tulajdonjoga az Önkormányzat tulajdonába kerülne, amely után lehetne egy 

helységbérleti szerződést kötni az Oleandro 2000 Kft-vel, ahol szintén meg kellene határozni 

a helységbérleti díjat, illetve a bérleti szerződés időtartamát. Amennyiben nem sikerülne 

elszámolni az Oleandro 2000 Kft-vel, akkor kerülhetne sor a tulajdonjog megállapítása, és a 

birtokba bocsátás alapján peres eljárás kezdeményezésére. Továbbá elmondja, hogy az 

Oleandro Kft-vel nem történt egyeztetés elszámolás ügyben és ezért született ez a „D” 

változat. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Dukai Miklósnak, a Jogi és Ügyrendi 

Bizottság elnökének, ügyrendi hozzászólásra. 

 

dr. Dukai Miklós JÜB elnök: Javasolja behívni az Oleandro Kft., és az Interwork Kft. 

képviselőit.  

 

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

hogy még a vendégek beérkezése előtt szeretne hozzászólni.  

 

dr. Filó András képviselő: Miután nem ismeri a temető működését és működtetését, kérdezi, 

hogy mi a helyzet azokkal az emberekkel, akik huszonöt évre megvásárolták a sírhelyeket, 

azoknak most ki fogja biztosítani a szemétszállítást, karbantartását? Az, akinek kifizették a 

sírhely árát, vagy az új üzemeltető? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Kirchhof Attila aljegyző úrnak. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: A Temető törvény alapján a mindenkori üzemeltetőnek a 

feladata a temetővel kapcsolatos karbantartási, illetve üzemeltetési feladatok ellátása. 

Függetlenül attól, hogy a korábbi sírhelyeket ki értékesítette és kihez folyt be ebből bevétel. A 

jelen rendszer alapján továbbra is az üzemeltetőnek lesz a feladata a temető karbantartása, és 

vállalja a költségeket, viszont innentől kezdve konkrét beruházásokat vállal, mely az 

Önkormányzat tulajdonában marad, és emellett üzemeltetési díjat fizet az Önkormányzat 

részére.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Magyar Juditnak, a Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság elnökének.  

 

Magyar Judit PEB elnök: Meglepőnek és szégyenteljesnek találja az előterjesztést, mert a 9 

ezer forintos földhasználati díjat soknak találja. Szentendrén tudomása szerint átlagban 1.000, 

- Ft-tól 1.500,- Ft-ig vannak a földhasználati díjak, továbbá az előterjesztés kiegészítésben 

nem látja, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatait. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri dr. Kirchhof Attila aljegyző urat, hogy indokolja Magyar 

Judit PEB elnök által szégyenletesnek nevezett összeget, hogy mi ennek a szakmai indoka 

vagyongazdálkodás szempontjából. 
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dr. Kirchhof Attila aljegyző: Elmondja, hogy a javaslat szempontjából az önkormányzat 

dolgozói abból indultak ki, hogy adott egy temető, amelyet hosszú éveken keresztül 

működtetett egy cég, amely arra panaszkodott, hogy mennyire veszteséges, mennyire rossz, és 

telített. Nem is érthető, hogy akkor miért üzemeltették ennyi ideig. Az Önkormányzat kiírt 

egy pályázatot a temető üzemeltetésére, ahol volt három pályázó. A pályázók közül bevállalt 

mindenki bizonyos fokú fejlesztéseket, melyek az Önkormányzat tulajdonban maradó 

fejlesztések lesznek. Ezen kívül két pályázó 4.600.000,- Ft + Áfa/év üzemeltetési díjat, 

illetőleg a korábbi üzemeltető saját maga is a korábbi állításaival ellentétben 3.100.000,- Ft + 

Áfa üzemeltetési díjat ajánlott fel. 2004-ben kapott egy tulajdonosi hozzájárulást, temető 

gondnoki, illetve iroda létesítése céljából, amely tulajdonosi hozzájárulás csak az általa történ 

köztemető üzemeltetési idejére szól. Nem az a cél, hogy minden üzemeltető építsen ott irodát, 

ezért az Önkormányzat javaslata úgy fogalmazódott meg, hogy ha már nem üzemeltető és 

szeretne ott maradni, akkor a terület használatáért fizessen területhasználati díjat. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Véleménye szerint ebből egyértelműen kiderül, hogy az 

Önkormányzat ezzel csak segítene, hiszen a veszteséget nem engedné tovább képezni.  

Megadja a szót Tolonics Gyulának, a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

elnökének. 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik, ahol Magyar Judit észrevételeket tesz az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

Tolonics Gyula KVB elnök: Kifogásolja, hogy a határozati javaslatok nem tartalmazzák azt, 

hogy az Interwork Kft-nek, aki a jelenlegi üzemeltető és megajánlotta a 4.600.000,-+ áfa 

üzemeltetési díjat, tovább megnyerte a pályázatot, nincs biztosítva, hogy a munkáját zökkenő 

mentessen végezni tudja. Véleménye szerint erre kellene sürgősen megoldást találni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Javasolja, hogy az előterjesztés kiegészítés „C” változatából 

induljanak ki. A „C” változat kipontozott részeire a következőket javasolja beírni, féléves 

inflációs emelés mellett 1.600,- Ft/m²/hó temetőgondnoki iroda. Határozott időre: 1 év. 

Területbérleti díj 1.500,- Ft/m²hó, és amennyiben a területbérleti szerződés nem jön létre úgy 

1.500,- Ft/m²/hó féléves inflációs emelés melletti földhasználati díj kerüljön kiszámlázásra az 

Oleandro 2000 Kft-nek. Kéri behívni az Oleandro 2000 Kft. és az Interwork Kft. megjelent 

képviselőit. 

 

Megérkezik a terembe Havass Imre az Oleandro 2000 Kft. képviseletében, és Simon Zsolt az 

Interwork Kft. képviseletében. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Köszönti a megjelent ügyvezetőket, majd tájékoztatást tart a 

jelenlegi helyzetről, mely megváltoztatásához csak egy hosszú egyeztetési folyamat után lát 

megoldást. Célszerűnek tartaná, ha a két cég képviselői megegyeznének egymás között, hogy 

ne az Önkormányzatnak kelljen beleavatkozni. Kéri a megjelent képviselőket, nyilatkozzanak 

a kialakult helyzetről.  

Megadja a szót Havas Imrének az Oleandro 2000 Kft. képviselőjének. 

 

Havass Imre Oleandro Kft. képviselője: Elmondja, hogy közvetlen egyeztetés az Interwork 

Kft. képviselőjével ilyen szempontból nem történt. Ismerteti, hogy a területen jelenleg két 

iroda van, egy 120 m²-es amely a SZIGÜ Zrt. tulajdonában van, az Oleandro Kft. egy 22 m²-

es irodával rendelkezik, melyet a 2000. évben, a temető üzemeltetés átvételkor létesített a cég. 
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Pontosabban két évig egy 11  m²-es lakókonténerben, és utána Önkormányzati engedélyezést 

követően került megépítésre a jelenleg is használt 22 m²-es faház. Úgy gondolja, hogy a 

jelenlegi helyzet nem jelent megoldást a szentendreieknek, hiszen igény van választási 

lehetőségre a szolgáltatók között. Úgy érzi, hogy a jelenlegi probléma korábbi keletű, hiszen a 

120 m²-es SZIGÜ iroda 11 éve úgy funkciónál, ahogy most, amelyből a városnak nincs 

bevétele. Elmondja, hogy az Oleandro 2000. Kft. szeretne továbbra is szolgáltatni, mint eddig.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Simon Zsoltnak, az Interwork Kft. 

képviselőjének. 

 

Fülöp Zsolt és Tolonics Gyula képviselők visszatérnek az ülésterembe, jelenlévő képviselők 

száma 14 fő.  

 

Simon Zsolt Interwork Kft. képviselője: Elmondja, hogy ebben az ügyben egyeztetés valóban 

nem történt, de amikor benyújtották a pályázatukat, akkor jelezték, hogy irodát szeretnének 

működtetni. Véleménye szerint nehéz helyzetben vannak, mert jelenleg a Dunakanyar körút 

17. sz. alatt van az irodájuk, és az idős embereknek nehéz megtenni ezt a távot a temetőtől az 

irodáig, ezért is szeretnének a temetőnél irodát nyitni. Mindenképpen külön irodát szeretne.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése a cégeket képviselő uraktól 

az elhangzottakkal kapcsolatban. 

Megadja a szót dr. Kirchhof Attila aljegyzőnek. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: Kérdezi Havas Imre úrtól, hogy az épülettel kapcsolatos 

elszámolásról gondolkodott-e, és ha igen akkor milyen feltételei lennének? 

 

Havass Imre Oleandro Kft. képviselője: Az elszámolásról konkrét tárgyalást nem folytattak 

senkivel. A két ütemről volt szó a bizottsági üléseken, ahol első ütemként földhasználati díjat 

fizettek volna az iroda alatt lévő területért, majd ezt követően egy egyeztetés következne, 

hogy milyen értéket képvisel a ház, melyet az Önkormányzat megvásárolna, Ő pedig 

lelakhatná. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Dukai Miklósnak, a Jogi és Ügyrendi 

Bizottság elnökének 

 

dr. Dukai Miklós JÜB elnök: Kérdezi Havas Imre úrtól, hogy a területhasználati 

szerződésben, mely  2004. október 24-én jött létre az Önkormányzat és az Oleandro 2000 Kft. 

között, meg van határozva, hogy ez a szerződés csak addig él, még az Oleandro 2000. Kft. a 

temető üzemeltetője. A továbbá kérdezi, hogy egy olyan cég, aki a jó hírét kelti saját magának 

kifele és egy ilyen vállalkozást működtet, az, miért nem tartja magára nézve kötelezőnek azt 

az Önkormányzati döntést, hogy Ő már nem üzemeltetője a temetőnek? Korábban konszenzus 

alapján a szerződésbe azt foglalták bele a felek, hogy addig használhatja ezt a területet, 

ameddig egy üzemeltetési szerződésben az Önkormányzat ezzel megbízza, akkor miért nem 

lehet tisztességgel és becsülettel ennek az ügynek a végére pontot tenni? 

 

Havass Imre Oleandro Kft. képviselője: Úgy gondolja, hogy 11 évig tisztességgel szolgálta 

Szentendre várost, és erkölcsileg nem érdemli ezt meg. Véleménye szerint a szerződésben 

foglaltak az ingyenes használatra vonatkoznak. Az épületet azért hozták létre, hogy 

szolgáltassanak, eddig is becsülettel szolgáltak, és a legnagyobb korrektséggel adták át a 
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temetőt, amikor ez a döntés született. Úgy érzi, hogy becsületesen járnak el. Továbbá nem 

érti, hogy miért Ő az akadálya ennek a folyamatnak. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Dukai Miklósnak, a Jogi és Ügyrendi 

Bizottság elnökének 

 

dr. Dukai Miklós JÜB elnök: Az elmúlt időszakban, amikor az Oleandro 2000 Kft. 

üzemeltette a temetőt, akkor azt állította, hogy a temetőt üzemeltetni veszteséges, ezért az Ön 

cége nem fizet semmit az Önkormányzat felé. Amikor pedig az Oleandro Kft. nem nyerte 

meg a következő időszakra szóló üzemeltetést, akkor pedig hajlandó lenne fizetni az 

üzemeltetését, és utána az Ön által használt területért is fizetne. Nem érti ezt az 

ellentmondásos helyzetet, szeretne rá magyarázatot. Képviselő-testületi döntés alapján nem 

Ön az üzemeltető, és ennek ellenére mindenáron ott szeretne maradni, a másik céget, aki 

pedig törvényesen elnyerte a temető üzemeltetést, lehetetlen gazdasági helyzetbe hozni.  

 

 Havass Imre Oleandro Kft. képviselője: Elmondja, hogy nem hoz senkit lehetetlen 

helyzetbe, hiszen a pályázatot nem Ő írta ki a pályázatot, amelynek egyik feltétele az iroda 

létesítése volt. 11 éven keresztül pontosan beszámolt a temető üzemeltetés bevételeiről, 

kiadásairól. 11 évig nonprofit elven működtette a temetőt, tehát olyan jellegű temetői díjakat 

javasoltak az Önkormányzatnak, amelyek megfizethetőek, és ezzel szemben pedig olyan 

kiadások voltak, amelyek ténylegesen azt a helyzetet hozták, amit az előbb dr. Dukai Miklós 

JÜB elnök említett. Ez alatt a 11 év alatt két alkalommal volt nyereséges a temetkezés. 

Szakmailag köztudott, hogy egy temető üzemeltetése igen költséges. Bérjellegű kiadások, 

rendkívül magas szemét elszállítási költségek, közmű költségek, stb. a bevételi oldal pedig 

hatósági áras limit. Semmilyen félrevezetés nem volt, a pályázatot pedig bizonyos 

feltételekkel vállalta volna a 3 millió forintos bérleti díjat, amelyet a konkurensek lelicitáltak. 

Elismeri, hogy ebben a licitben felelőtlen módon nem vett részt. Úgy érzi részéről erkölcsileg 

továbbra is minden rendben. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Kirchhof Attila aljegyzőnek. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: A pályázat során mindhárom pályázó vállalta a saját költségén 

bizonyos fejlesztéseket a temető területén, ezenkívül mindenki megajánlott egy üzemeltetési 

díjat, továbbá vállalták, hogy a most hatályban lévő temetői rendelet alapján végzik a 

szolgáltatást.  

 

Havass Imre Oleandro Kft. képviselője: Összehasonlítást végzett a környező települések 

temetői díjaival, és ez által vállalt tarifaemelést. Szükségesnek tartotta volna ahhoz, hogy ezt a 

kemény bérleti díjat be is tudják fizetni.  

    

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

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Személy szerint nem vett részt a pályázati 

lebonyolításban, de kizártnak tartja, hogy a tarifaemelés egy opció lehetett volna, hiszen az a 

Képviselő-testületnek szuverén joga a díjemelésben döntés. Amennyiben Havas Imre úr nyert 

volna, akkor sem vállalhatott volna senki a bírálóbizottság előtt arra kötelezettséget, hogy a 

testület a következő ülésén minősített többséggel megemeli a szolgáltatás árait. Itt 

valószínűleg félreértés történt Havass úr részéről.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Kun Csabának, a Városüzemeltetési, 

Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba VKIB elnök: Alapvető problémának gondolja, hogy az Interwork Kft-nek nincs 

irodája, és első sorban ezt kell megoldani. Az Oleandro Kft. helyzetét a bizottságok egy 

konszenzusos eljárással javasolják megoldani, hogy előbb területet bérel, azt követően 

megegyezés útján egy elfogadható áron bérli majd azt az ingatlant, amely az Önkormányzat 

tulajdonába kerül át. Megjegyzi, hogy nonszensznek találja, hogy a SZIGÜ-nek van irodája a 

temetőben, az Önkormányzatnak pedig nincs. Ezzel hosszú távon megteremtődik az a helyzet, 

hogy az Önkormányzatnak lesz egy ingatlana és a mindenkori temető üzemeltető tudja azt 

majd használni, de addig az ideig míg ez a lehetőség megteremtődik, az új üzemeltetőnek 

biztosítani kell egy felépítményt a temető területén, ahol szolgáltatást tud nyújtani. A 

pályázatban is feltétel volt, hogy a temető területén üzemeltetni kell egy irodát, nem pedig az, 

hogy építenie kell, mert ez ott nem megoldható. Jelenleg parkoló területen tudna csak építeni, 

és ezt csak szabályozási terv módosítással, vagy egyéb ideiglenes építménnyel lehetne 

megoldani pl. egy lakókocsival, amely egy temetés szolgáltatásánál elfogadhatatlan, hogy egy 

lakókocsiban kelljen fogadnia a gyászolókat. Átmeneti megoldásra van szükség addig, amíg 

sikerül egy olyan állapotot elérni, hogy az Interwork Kft. építhessen egy építményt, vagy 

beköltözhessen egy másik épületbe. Az önkormányzatnak kell megteremteni a lehetőséget, és 

erre irányul az, amit a bizottság is elfogadott, amely az előterjesztés-kiegészítésben még nem 

szerepel. Kérdezi, hogy a megjelent képviselők ismerik-e az előterjesztés-kiegészítést, 

amelyben a határozat van? A SZIGÜ Zrt-vel kapcsolatban nem világos számára, hogy 

felajánlották az Interwork Kft-nek, hogy béreljen tőlük irodát, mert ha jól tudja, akkor a 

SZIGÜ Zrt. jelenleg is használja azt a 120 m²-t. Javasolja megosztani ezt a területet, egy 

parkoló felöli bejárattal, és ebben az esetben elkerülhetőek lennének az anomáliák. Jó lenne 

ebben az ügyben a SZIGÜ Zrt-vel is egyeztetni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri, hogy a hivatal ismertesse az előterjesztés kiegészítés I-

es határozati javaslat , „D” és „C” változatát. Megadja a szót dr. Filó András képviselőnek. 

 

dr. Filó András képviselő: A SZIGÜ Zrt. földhasználati szerződését szeretné látni, mert 

lehet, hogy lehetne megoldást találni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: A SZIGÜ Zrt. problémája hosszú időre nyúlik vissza. Kéri, 

hogy a következő Jogi Bizottsági ülésre vigyék be a SZIGÜ Zrt-vel kapcsolatos periratokat. 

Megadja a szót Kiss Károly képviselőnek. 

 

Kiss Károly képviselő: Tudomása szerint a SZIGÜ Zrt-vel a  per lezárult, és azóta sem 

fizetnek földhasználati díjat, ezért ezt mindenképpen rendezni kell. Viszont nem támogatja az 

előterjesztésben szereplő azon javaslatot, hogy betonkerítéssel kellene körbezárni a zöld 

területet a parkoló mellett. Csak abban az esetben tudná támogatni, amennyiben ez a terület a 

temetőhöz lenne csatlakoztatva.  

 

Fekete János, Pintér Ádám képviselők és dr. Török Balázs alpolgármester távoznak az 

ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 11 fő.  

 

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

Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnökének. 

 



 57 

Kun Csaba VKIB elnök: A kerítés építést az Interwork Kft. kéri, és az a terület nem 

parkolóként funkciónál, hanem zöldfelületként. Nem az a cél, hogy betonfal épüljön ott, 

hanem zöldfal, vagy zöld sövénykerítés. A célja pedig, hogy elhatárolódjon a parkoló az 

egyéb területektől. Véleménye szerint ez megvalósítható kis helyi HÉSZ módosítással a 

terület besorolásának a megváltoztatásával, amely jelen esetben a zöldfelület, ezáltal kiesne a 

parkoló besorolásból, lehetne rá építeni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Nádudvari Gyöngyi vagyongazdálkodási-

jogi referenst, hogy olvassa fel az előterjesztés kiegészítés I-es határozati javaslat „D” majd 

„C” változatát. 

 

dr. Nádudvari Gyöngyi vagyongazdálkodási-jogi referens: ismerteti a határozati javaslat 

„D” változat: Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. felkéri a Polgármestert, hogy az Oleandro 2000 Kft-vel, mint területbérlővel, 

Szentendre Város Önkormányzata földtulajdonos nevében kössön 2012. január 1-vel 

kezdődő hatállyal, 1.500,- Ft/m2/hó, féléves inflációs emelés melletti, területbérleti díj 

fejében területbérleti szerződést, határozatlan időre, 1 hónapos felmondással, a volt 

temető-gondnoki iroda alatti, 26 m2 földterület bérletével kapcsolatban,  

2. felkéri a Polgármestert, hogy az Oleandro 2000 Kft képviselőjénél kezdeményezzen 

elszámolást, megállapodást, az Oleandro 2000 Kft által épített, és jelenleg is általa 

használt temető-gondoki irodával kapcsolatosan, akként, hogy az önkormányzat 

tulajdonában álló 3476/4 hrsz-ú ingatlanon álló, temetőgondnoki iroda Szentendre Város 

Önkormányzata tulajdonába kerüljön, 

3. amennyiben az Oleandro 2000 Kft-vel sikerül elszámolni, megállapodni és az 

önkormányzat tulajdont szerez a felépítményen, felkéri a Polgármestert, hogy az 

Oleandro 2000 Kft-vel, mint helyiségbérlővel, Szentendre Város Önkormányzata 

tulajdonos nevében kössön 1.600,- Ft/m2/hó, féléves inflációs emelés melletti, 

helyiségbérleti díj fejében helyiségbérleti szerződést, határozott időre 1 évre, a 21,56 

m2 alapterületű, volt temető-gondnoki iroda, helyiség bérletével kapcsolatban, 

bérbeszámítási megállapodás megkötésével  

4. amennyiben az Oleandro 2000 Kft-vel a területbérleti szerződés nem jön létre, úgy 

1.500,- Ft/m2/hó, féléves inflációs emelés melletti földhasználati díj kerüljön az 

Oleandro 2000 Kft-nek kiszámlázásra, 

5. amennyiben az 1.-3. pontban írtak nem teljesülnek, úgy előzetes írásbeli felszólítás 

után, felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlan birtokba bocsátása, az önkormányzat 

tulajdonjogának megállapítása iránt kezdeményezzen peres eljárást az Oleandro 

2000 Kft ellen,  
6. fentiek végrehajtása érdekében felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges lépéseket tegye 

meg.  

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. március 31.   

 

 

„C” változat: Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. felkéri a Polgármestert, hogy az Oleandro 2000 Kft képviselőjénél kezdeményezzen 

elszámolást, megállapodást, az Oleandro 2000 Kft által épített, és jelenleg is általa 

használt temető-gondoki irodával kapcsolatosan, akként, hogy az önkormányzat 

tulajdonában álló 3476/4 hrsz-ú ingatlanon álló, temetőgondnoki iroda Szentendre Város 

Önkormányzata tulajdonába kerüljön, 
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2. amennyiben az Oleandro 2000 Kft-vel sikerül elszámolni, megállapodni és az 

önkormányzat tulajdont szerez a felépítményen, felkéri a Polgármestert, hogy az 

Oleandro 2000 Kft-vel, mint helyiségbérlővel, Szentendre Város Önkormányzata 

tulajdonos nevében kössön 1.600,- Ft/m2/hó, féléves inflációs emelés melletti, 

helyiségbérleti díj fejében helyiségbérleti szerződést, határozott időre  1 évre, a 21,56 

m2 alapterületű, volt temető-gondnoki iroda, helyiség bérletével kapcsolatban, 

bérbeszámítási megállapodás megkötésével/bérbeszámítási megállapodás megkötése 

nélkül,  

3. amennyiben az Oleandro 2000 Kft-vel nem sikerül elszámolni, megállapodni és az 

Oleandro 2000 Kft az ingatlant nem bocsátja az önkormányzat tulajdonába és birtokába, 

felkéri a Polgármestert, hogy az Oleandro 2000 Kft-vel, mint területbérlővel, 

Szentendre Város Önkormányzata földtulajdonos nevében kössön 1.500,- Ft/m2/hó, 

féléves inflációs emelés melletti, területbérleti díj fejében területbérleti szerződést, 

határozatlan időre, 1 hónapos felmondással, a volt temető-gondnoki iroda alatti, 26 m2 

földterület bérletével kapcsolatban,  

4. amennyiben az Oleandro 2000 Kft-vel a területbérleti szerződés nem jön létre, úgy 

1.500,- Ft/m2/hó, féléves inflációs emelés melletti földhasználati díj kerüljön az 

Oleandro 2000 Kft-nek kiszámlázásra, 

5. amennyiben az 1. és 2. pontban írtak nem teljesülnek, úgy előzetes írásbeli felszólítás 

után, felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlan birtokba bocsátása, az önkormányzat 

tulajdonjogának megállapítása iránt kezdeményezzen peres eljárást az Oleandro 

2000 Kft ellen,  
6. fentiek végrehajtása érdekében felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges lépéseket tegye 

meg.  

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. március 31.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Magyar Juditnak, a Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság elnökének. 

 

Magyar Judit PEB elnök: A határozati javaslat „D” verziójához szól hozzá, az 1-es pontban 

szereplő határozatlan időt, egy hónapos felmondással lehetne megkötni, célszerűbbnek tartaná 

beírni, hogy mindaddig, amíg az Önkormányzattal egyezség nem jön létre, mert az a cél, hogy 

a felépítménnyel kapcsolatban egyezség szülessen. Továbbá javasolja 1 év helyett 5 évre 

módosítani a szerződéskötés idejét. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Dukai Miklósnak, a Jogi és Ügyrendi 

Bizottság elnökének 

 

dr. Dukai Miklós JÜB elnök: Kérdezi, hogy a 2004. január 6. napján kelt határozat kapott 

fennmaradási és használatbavételi engedély mennyi időre, határozott vagy határozatlan időre 

szól?  

 

Mikrofonon kívüli válasz, hogy végleges használatbavételi engedéllyel rendelkezik. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslat „D” változatát 

Magyar Judit javaslataival. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 3550   Száma: 12.01.19/11/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 19:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 36,36 26,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 7 63,64 46,66 

Szavazott 11 100.00 73,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 4   26,67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba VKIB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

Fekete János Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 

dr. Török Balázs Távol - 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester visszatér az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 12 fő.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztés kiegészítés „D” változatát 

Magyar Judit képviselő javaslataival kiegészítve a Képviselő-testület elutasította. Szavazásra 

bocsátja az előterjesztés kiegészítés eredeti „D” változatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3551   Száma: 12.01.19/11/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 19:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 25,00 20,00 

Nem 3 25,00 20,00 

Tartózkodik 6 50,00 40,00 

Szavazott 12 100.00 80,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   20,00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Filó András Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Kiss Károly Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Tolonics Gyula KVB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

Fekete János Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztés kiegészítés eredeti „D” 

változatát a Képviselő-testület elutasította.   Szavazásra bocsátja az előterjesztés kiegészítés 

„C” változatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3552   Száma: 12.01.19/11/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 19:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 6 50,00 40,00 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 6 50,00 40,00 

Szavazott 12 100.00 80,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   20,00 
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Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

Fekete János Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselőtestület az előterjesztés 

kiegészítés I-es határozati javaslat „C” változatát elutasította. 

 

Mikrofonon kívül jelzik, hogy félreértették a szavazást. 
 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Felsorolja, hogy először az előterjesztés kiegészítés I-es 

határozati javaslat „D” változatáról szavaztatott, amely kiegészült Magyar Judit képviselő 

javaslataival, majd az eredeti bizottsági „D” változatról szavaztatott a bizottsági javaslatok 

alapján, ezt követően a „C” változatról szavaztatott.   

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik! 

 

 

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

Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnökének, ügyrendi hozzászólásra. 

 

Kun Csaba VKIB elnök: Tájékoztatásul elmondja, eredeti bizottsági javaslat nincs, csak a 

bizottság tett javaslatokat, amelyeket a bizottság kért, hogy a Polgármester dolgozza be a 

határozati javaslatba, de amint látja ez meg is történt az előterjesztés kiegészítés „C”, és a „D” 

változatban, mind a kettőt elutasította a Képviselő-testület többsége, miközben a Polgármester 

úr nem mondta el, hogy melyiket támogatja. Így nem lehet dönteni, mert nem világos, hogy 

mit akar a Képviselő-testület. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy fel lett olvasva az I-es határozati javaslat „C” 

és „D” változata is számokkal és összegekkel együtt, amelynek „D” változatát Magyar Judit 

képviselő további javaslatokkal látott el. Amennyiben valakinek nem volt érthető a szavazás, 

akkor javaslat alapján kérjen új szavazást.  

Megadja a szót Tolonics Gyula képviselőnek ügyrendi hozzászólásra. 

 

Tolonics Gyula KVB elnök: A félreérthetőség miatt új szavazást kér, mind a „D” és a „C” 

változatról. „Elmondja, hogy a bizottsági anyagban a költségvetésnél nincs ponttal kijelölve, 
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hogy az Interwork Kft. megfelelő helyiséget kapjon, nincs megjelölve, hogy ez a kettes 

ponthoz tartozik-e, amely véleménye szerint félreérthető”. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Dukai Miklósnak, a Jogi és Ügyrendi 

Bizottság elnökének, ügyrendi hozzászólásra. 

 

dr. Dukai Miklós JÜB elnök: Javasolja, hogy tartsanak három perc szünetet. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja dr. Dukai Miklós JÜB elnök javaslatát. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3553   Száma: 12.01.19/11/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 19:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91,67 73,33 

Nem 1 8,33 6,67 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 12 100.00 80,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   20,00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Fekete János Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: A Képviselő-testület dr. Dukai Miklós JÜB elnök javaslatát 

elfogadta. 
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19.24 órától 19.32 óráig szünet. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 19.32 órakor megnyitja az ülést, jelenlévő képviselők száma 

13 fő. Megadja a szót dr. Dukai Miklósnak, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének, ügyrendi 

hozzászólásra. 

 

dr. Dukai Miklós JÜB elnök: Javasolja, hogy a határozott időre szóló részek mindenhol, 

mind két változatnál legyenek kijavítva határozatlanra időtartamra, 30 napos felmondással.  

 

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

javaslatát, mely szerint szavazzon a Képviselő-testület újra az előterjesztés kiegészítés I-es 

határozati javaslat „C” és „D” változatáról. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3554   Száma: 12.01.19/11/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 19:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 76,92 66,67 

Nem 3 23,08 20,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot elfogadta. 

Újra szavazásra bocsátja a határozati javaslat „D” változatát Dukai Miklós JÜB elnök 

ügyrendi javaslatával együtt. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3555   Száma: 12.01.19/11/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 19:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 1 7,69 6,67 

Nem 2 15,38 13,33 

Tartózkodik 10 76,93 66,67 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Filó András Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Tart. - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba VKIB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Tolonics Gyula KVB elnök Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

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

kiegészítés I-es határozati javaslat „D” változatát elutasította. Szavazásra bocsátja az 

előterjesztés-kiegészítés I-es határozati javaslat „C” változatát dr. Dukai Miklós JÜB elnök 

ügyrendi javaslatával, melyet támogat. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3556   Száma: 12.01.19/11/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 19:34  
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Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 76,93 66,67 

Nem 1 7,69 6,67 

Tartózkodik 2 15,38 13,33 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Nem - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

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

kiegészítés I-es határozati javaslat „C” változatát dr. Dukai Miklós JÜB elnök javaslatával 

kiegészítve elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

7. felkéri a Polgármestert, hogy az Oleandro 2000 Kft képviselőjénél kezdeményezzen 

elszámolást, megállapodást, az Oleandro 2000 Kft által épített, és jelenleg is általa 

használt temető-gondoki irodával kapcsolatosan, akként, hogy az önkormányzat 

tulajdonában álló 3476/4 hrsz-ú ingatlanon álló, temetőgondnoki iroda Szentendre Város 

Önkormányzata tulajdonába kerüljön, 

8. amennyiben az Oleandro 2000 Kft-vel sikerül elszámolni, megállapodni és az 

önkormányzat tulajdont szerez a felépítményen, felkéri a Polgármestert, hogy az 

Oleandro 2000 Kft-vel, mint helyiségbérlővel, Szentendre Város Önkormányzata 

tulajdonos nevében kössön 1.600 Ft/m2/hó, féléves inflációs emelés melletti, 
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helyiségbérleti díj fejében helyiségbérleti szerződést, határozatlan időre, 30 napos 

felmondási idővel, a 21,56 m2 alapterületű, volt temető-gondnoki iroda, helyiség 

bérletével kapcsolatban, bérbeszámítási megállapodás megkötésével/bérbeszámítási 

megállapodás megkötése nélkül,  

9. amennyiben az Oleandro 2000 Kft-vel nem sikerül elszámolni, megállapodni és az 

Oleandro 2000 Kft az ingatlant nem bocsátja az önkormányzat tulajdonába és birtokába, 

felkéri a Polgármestert, hogy az Oleandro 2000 Kft-vel, mint területbérlővel, Szentendre 

Város Önkormányzata földtulajdonos nevében kössön 1.500 Ft/m2/hó, féléves inflációs 

emelés melletti, területbérleti díj fejében területbérleti szerződést, határozatlan időre, 1 

hónapos felmondással, a volt temető-gondnoki iroda alatti, 26 m2 földterület bérletével 

kapcsolatban,  

10. amennyiben az Oleandro 2000 Kft-vel a területbérleti szerződés nem jön létre, úgy 1.500 

Ft/m2/hó, féléves inflációs emelés melletti földhasználati díj kerüljön az Oleandro 2000 

Kft-nek kiszámlázásra, 

11. amennyiben az 1. és 2. pontban írtak nem teljesülnek, úgy előzetes írásbeli felszólítás 

után, felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlan birtokba bocsátása, az önkormányzat 

tulajdonjogának megállapítása iránt kezdeményezzen peres eljárást az Oleandro 2000 Kft 

ellen,  

12. fentiek végrehajtása érdekében felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges lépéseket tegye 

meg.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. március 31.   

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplő II-es határozati 

javaslatot, elmondja, hogy ha jól értelmezte, akkor az Interwork Kft. nem szeretné ha a 

SZEIGRIN Zrt. irodájánál legyen az Ő irodájuk. Megadja a szót dr. Nádudvari Gyöngyi 

vagyongazdálkodási-jogi referensnek. 

 

dr. Nádudvari Gyöngyi vagyongazdálkodási-jogi referens: Ez ügyben egyeztettek a 

SZEIGRIN Zrt-vel, de még nem jeleztek vissza.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Az Interwork Kft. sem támogatta ezt a lehetőséget. Kérdezi, 

hogy akkor a II-es határozati javaslat kihagyható? 

 

dr. Nádudvari Gyöngyi vagyongazdálkodási-jogi referens: Ebben az esetben csak a faházról 

kell szavazni, hogy legyen-e faház a temetőn belül, vagy ne. Az „A” változatban nem  járul 

hozzá a Képviselő-testület, a „B” változatban pedig igen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ezek szerint a II-es határozati javaslat „A” verziójában az 1-

es és 2-es pontja törlésre kerül, és csak a 3-as-ról és a 4-es-ről kell szavazni. Szavazásra 

bocsátja az „A” változatot, melyet támogat. 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik! 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Kirchhof Attila aljegyzőnek, a kérdés 

tisztázására. 
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dr. Kirchhof Attila aljegyző: Jelenlegi helyzet szerint a parkoló terület, ahol huzamos emberi 

tartózkodásra szolgáló irodát, melyhez építési engedély szükséges, nem tud telepíteni az 

Interwork Kft. Miután egy temető gondnoknak a temető körül kell tartózkodnia, ezért a 

temető környékén lenne megfelelő az iroda. Ezért merült fel, hogy esetleg a temető területén 

legyen, ennek hátránya, hogy megszűnne, a jelenleg temetések alkalmával is használt terület, 

mely a ravatalozó fölött található. A parkoló területen a jelenlegi építési előírások alapján 

huzamos emberi tartózkodásra szolgáló irodát nem lehet létesítni építési engedéllyel, ezért 

ezen a területen legfeljebb csak mobil iroda létesítésének megoldása lehetséges.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Úgy gondolja, hogy a temetőn belüli faház nem megoldható. 

Járható útnak találja a mobil irodát, amennyiben az Interwork Kft-nek is megfelel. Megadja a 

szót Simon Zsoltnak, az Interwork Kft. képviselőjének. 

 

Simon Zsolt Interwork Kft. képviselője: A temetőn belüli faház építését ő sem tartja 

megoldhatónak. Ők a temetőn kívül szeretnének irodát nyitni, mert köztudott, hogy a 

temetőnél lévő irodák előnyben részesülnek. A SZEIGRIN Kft. adótartózása miatt, az iroda 

megosztására irányuló megoldást sem tartja jónak, mivel az adótartozása miatt az adóhivatal 

bármikor bezárhatja az irodát. 

 

Magyar Judit képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 12 fő.  

 

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

Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnökének ügyrendi hozzászólásra. 

 

Kun Csaba VKIB elnök: Kérdezni, hogy a SZIGÜ Zrt. által használt irodát nem lehet-e 

kisajátítani, nem érti, hogy miért hagyja az Önkormányzat, hogy benne „garázdálkodjon/…” 

aki komoly összeggel tartozik az Önkormányzatnak. Peres utat látja megoldhatónak. 

Amennyiben ez a megoldás nem járható, akkor javasolja a parkolóból a zöld felületet a 

temetőhöz csatolni. Vizsgálja meg a Polgármester úr, hogy hogyan lehet bővíteni a temető 

területét a mellette lévő zöldfelülettel. Javasolja zöldfallal elválasztani a parkolót a temetőtől, 

és ilyen módon a megnövekedett területen, a helyi HÉSZ megszavazásával, lehetőséget tud a 

Képviselő-testület teremteni arra, hogy ott létesüljön egy felépítmény.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri a Hivatal munkatársát, válaszoljon a feltett kérdésekre a 

kisajátítás, és a Kun Csaba képviselő által javasolt zöldfallal elválasztott terület lehetőségeire 

tekintettel. 

Megadja a szót dr. Nádudvari Gyöngyi vagyongazdálkodási-jogi referensnek. 

 

dr. Nádudvari Gyöngyi vagyongazdálkodási-jogi referens: A jelenleg hatályos kisajátítási 

törvényben nincs ilyen közérdekű cél.  

 

Mikrofonon kívüli beszélgetések folynak! 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi az Interwork Kft. képviselőjét, hogy a mobil iroda 

lehetőségét, megfelelőnek tartja-e.  

 

Simon Zsolt Interwork Kft. képviselője: Igen megfelelőnek tartaná, javasolja a SZIGÜ iroda 

elé betenni a mobil épületet. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri a Hivatal munkatársait, hogy módosítsák a II-es 

határozati javaslat „A” változatát, melyben az első három pont kerüljön törlésre, és ennek a 

helyére legyen beépítve a mobil iroda lehetősége. 

 

dr. Nádudvari Gyöngyi vagyongazdálkodási-jogi referens: Az I-es határozati javaslat „A” 

verziójában csak az első két pont törölhető, mert a harmadikban a Képviselő-testület arról 

szavaz, hogy nem járul hozzá a Képviselő-testület a faház telepítéséhez a temető területén 

belül. A „B” változatnál hozzájárul és javasol egy új „C” változatot, ahol egy nem 

engedélyköteles mobil iroda létesítéséhez, tulajdonosi hozzájárulást ad a parkoló területén.  

 

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

Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnökének, ügyrendi hozzászólásra. 

 

Kun Csaba VKIB elnök: Javasolja a „C” verziót kibővíteni egy olyan ponttal, ahol a 

Polgármester úr kéri, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a SZIGŰ Zrt. által 

használt építményt hogyan lehet jogszerűen birtokba venni, kisajátítani, illetve hogyan lehet 

módosítani a temető területét oly módon, hogy a jelenleg parkolóként szolgáló zöld felület a 

temetőhöz legyen csatolva.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri dr. Kirchhof Attila aljegyzőt, hogy fogalmazza meg a II-

es határozati javaslat „C” változatát. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: „…Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. temetőgondnoki iroda létesítésére a jelenlegi üzemeltető Interwork Kft. elhelyezése 

céljából, egyfelől nem járul hozzá, hogy az Interwork Kft. a benyújtott engedélyezési tervben 

szereplő, faházat a temető területén belül az engedélyezési tervben szereplő helyen telepítse, 

megépítse. 

2. nem engedélyköteles mobil iroda felállításához tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy 

az Interwork Kft. a temető melletti parkoló területén ilyen irodát létesítsen, vagy elhelyezzen 

ameddig Ő az üzemeltető,  temetőgondnoki iroda céljából.  

3. felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg annak kérdését, hogy a SZIGÜ  ZRT. 

tulajdonában lévő és a temető területén elhelyezkedő felépítmény, kisajátítható-e, illetőleg a 

Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogyan 

lehet a temető mellett lévő zöld felületet a temető területéhez csatolni, melyről számoljon be a 

Képviselő-testületnek. Határidő: 2012. március 31. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja a II-es határozati javaslat „C” változatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3557   Száma: 12.01.19/11/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 19:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 83,33 66,67 
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Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 2 16,67 13,33 

Szavazott 12 100.00 80,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   20,00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

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

javaslat „C” változatát elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temető üzemeltetési, temető-

gondnoki iroda létesítése, a jelenlegi üzemeltető, az Interwork Kft elhelyezése céljából, 

1. nem járul hozzá ahhoz, az Interwork Kft a benyújtott engedélyezési tervben szereplő 

faházat a temető területén belül, az engedélyezési tervben szereplő helyen telepítse, 

megépítse, 

2. hozzájárul ahhoz, hogy az Interwork Kft a temető melletti parkoló területén, nem 

engedélyköteles mobil irodát létesítsen vagy elhelyezzen temetőgondnoki, temető 

üzemeltetési iroda céljából, mindaddig, amíg az Interwork Kft üzemelteti a temetőt,    

3. felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg annak a kérdését, hogy a SZIGÜ Zrt 

tulajdonában lévő, és a temető területén elhelyezkedő felépítmény kisajátítható-e, 

illetőleg vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogyan lehet a temető mellett lévő zöld 

felületet a temető területéhez csatolni, melyről számoljon be a Képviselő-testületnek. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. március 31.   
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 dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplő III-as határozati 

javaslatot, egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a III-as határozati 

javaslatot. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3558   Száma: 12.01.19/11/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 19:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100,00 80,00 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 12 100.00 80,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   20,00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

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

19/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,  

1. hozzájárul ahhoz, hogy az Interwork Kft a ravatalozó épülete mögé egy női és egy férfi 

mosdó-helyiséget építsen,  

2. a tulajdonosi hozzájárulás az egyéb kötelezően előírt engedélyek, és szakhatósági 

hozzájárulások megszerzése alól nem mentesít. 

3.  

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2012. január 31.   

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti a IV-es határozati javaslatot, elmondja, hogy a 

betonkerítés miatt megosztott a bizottságok javaslata. Javasolja a „B” változatot megszavazni. 

Megadja a szót Kiss Károly képviselőnek, ügyrendi hozzászólásra. 

 

Kiss Károly képviselő: Már említette a betonkerítéssel kapcsolatos véleményét, és az a 

javaslata, hogy a Képviselő-testület csak a füves terület bekerítéséhez járuljon hozzá.  

 

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

Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba VKIB elnök: Véleménye szerint nem a kerítés a lényeg, hanem a zöld fal, ami 

egy drótkerítéssel, mobilkerítéssel is megoldható. A tujasor a terület mellett lévő lakóparknak 

is szebb kilátást nyújtana. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kun Csaba képviselő javaslatát mely a tujasorra, és mobil 

kerítésre vonatkozott, befogadta.  

 

Szavazásra bocsátja Kiss Károly képviselő javaslatát: 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3559   Száma: 12.01.19/11/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 19:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 25,00 20,00 

Nem 2 16,67 13,33 

Tartózkodik 7 58,33 46,67 

Szavazott 12 100.00 80,00 

Nem szavazott 0   0,00 
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Távol 3   20,00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Tolonics Gyula KVB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Tart. - 

Kun Csaba VKIB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület Kiss Károly ügyrendi 

javaslatát elutasította. 

Szavazásra bocsátja, az eredeti „B” változatot, kiegészítve a mobil kerítéssel, és tujasorral. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3560   Száma: 12.01.19/11/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 19:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 83,33 66,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 2 16,67 13,33 

Szavazott 12 100.00 80,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   20,00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 
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Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

javaslat „B” verzióját elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,  

1. hozzájárul ahhoz, hogy az Interwork Kft a faház engedélyezési dokumentációjának 

felülnézeti rajzán megjelölt helyekre (az Oleandro 2000 Kft által használt temető-

gondnoki iroda és a füves parkoló köré) mobil kerítést építsen, tujasor telepítsen 

(„zöld fal”), 

2. a tulajdonosi hozzájárulás az egyéb kötelezően előírt engedélyek, és szakhatósági 

hozzájárulások megszerzése alól nem mentesít. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. január 31. 

 

 

 

12. Előterjesztés a Szentendre, 1786 hrsz-ú és 1806 hrsz-ú ingatlanokon álló 

felépítmény helyzetének rendezéséről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy a bizottságok az I. határozati javaslat esetében 

az „A” változatot javasolták elfogadásra. A II. határozati javaslat módosító javaslatával 

kapcsolatban megadja a szót Aljegyző úrnak. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: a II. határozati javaslat esetében pontos megfogalmazást 

javasolt a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság: „… úgy dönt, hogy nem járul 

hozzá, hogy Cernic Augustin tulajdonában lévő épület kiemelése az Önkormányzat 

tulajdonban álló ingatlan területén megtörténjen.” 

 

dr. Dukai Miklós képviselő, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottsági ülésen is 

felmerült már a kérdés, hogy a felépítmény ingatlan-e egyáltalán? Lehet, hogy csak 
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cölöpökön álló faházról van szó, amit valaki téglákkal körberakott. Ez, és hasonló előkérdések 

tisztázását javasolja döntés előtt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az elmondottak alapján kérdezi, hogy vegyék le napirendről?  

 

Mikrofonon kívül igennel válaszol.  
 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a napirendi pont levételét.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3561   Száma: 12.01.19/12/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 19:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 58,34 46,66 

Nem 1 8,33 6,67 

Tartózkodik 4 33,33 26,67 

Szavazott 12 100.00 80,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   20,00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a szavazórendszer rossz beállítása miatt a 

szavazási blokk helytelen eredményt mutat, ezért megismételteti a szavazást.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 3562   Száma: 12.01.19/12/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 19:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 58,34 46,66 

Nem 1 8,33 6,67 

Tartózkodik 4 33,33 26,67 

Szavazott 12 100.00 80,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   20,00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba VKIB elnök Tart. - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a testület nem támogatja a napirendi pont 

levételét.  

 

Kun Csaba képviselő: szünet elrendelését javasolja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3563   Száma: 12.01.19/12/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 19:56  
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Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 58,33 46,67 

Nem 3 25,00 20,00 

Tartózkodik 2 16,67 13,33 

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Tolonics Gyula KVB elnök Nem - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Tart. - 

dr. Török Balázs Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Magyar Judit PEB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

19.56 órától 20.08 óráig szünet.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szünet után az ülést megnyitja, jelenlévő képviselők száma 12 

fő. Megadja a szót.  

 

Kun Csaba képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a bizottságok a határozati javaslat „A” 

változatát javasolták, így ha az elfogadásra kerül, akkor a II. határozati javaslatról nem kell 

szavazni, mert ez alátámasztja az abban foglaltakat. Kéri annak visszaigazolását, hogy a cserét 

– értékkülönbözettel – Cernic Augustin úr is elfogadja-e.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: tudomása szerint elfogadja. Felhívja azonban a figyelmet, hogy 

a pavilonra vonatkozó tulajdonjogát igazolnia kell.  

 

dr. Filó András képviselő: más a szituáció, ha pavilonról, és más ha ingatlanról van szó. 

Akkor lehet a kérdésben döntést hozni, ha a vizsgálatot már lefolytatták erről. Várják meg, 
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hogy az érintett bemutassa azt a dokumentumot, amely alapján ezt az épületet megszerezte, 

hiszen erről csak egy adás-vételi szerződés nem elég a bizonyításra.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Jogi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől kérdezi, hogy 

eldöntötték a kérdést, hogy pavilonról, vagy ingatlanról van-e szó?  

 

 

Magyar Judit képviselő visszatér az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 13 fő.  

 

 

dr. Dukai Miklós képviselő: egyelőre ez még tisztázatlan kérdés. A Bizottság szerint nem 

ingatlanról van szó, hanem pavilonról, így egészen más szabályok vonatkoznak rá.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: értelmezése szerint Filó képviselő úr a levétel mellett szólt, 

ezért kérdezi tőle, szavaztasson-e erről. 

 

 

Mikrofonon kívül igennel válaszol.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a napirendi pont levételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3564   Száma: 12.01.19/12/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 20:13  

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 JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 
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Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba VKIB elnök Tart. - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, de 

további kérdések tisztázása érdekében döntést nem hozott.  

 

 

 

13. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 4/6 hrsz-ú, 2/1 

hrsz-ú és 2/2 hrsz-ú ingatlanok telekalakítása és pályázat útján történő 

értékesítéséről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

dr. Filó András képviselő: a bizottsági ülésen szóba került, hogy mit lehet ezen a területen 

megvalósítani. Ennek függvénye a telekalakítás.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az Építéshatósági Iroda Vezetőjének, adjon 

választ a kérdésre.  

 

Szirmai Erika irodavezető: gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató övezetbe van besorolva a 

terület. Itt olyan építmények helyezhetők el, amely mindenfajta nem jelentős zavaró hatású 

gazdasági tevékenységi célú épület. A gazdasági tevékenységi célú épületen belül a 

tulajdonos a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, igazgatási és egyéb 

irodaépület, sportépítmény, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, egyéb 

szórakoztató, közösségi épület helyezhetők el az OTÉK 30. § (2) bekezdésében előírtak 

szerint.  A szabályzat alapján azt kell vizsgálni, hogy a tevékenység zavarja-e a környező 

ingatlanok használatát.  

 

dr. Filó András képviselő: ha be akarják azonosítani hasonló Gksz 7-es területekkel, akkor a 

városban melyek ezek a területek? Az is fontos, hogy a városnak mi a szándéka ezekkel a 

területekkel, mert annak ismeretében lehet a telkek nagyságát kialakítani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Főépítész Asszonynak.  
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Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: azzal, hogy 40 %-os a beépíthetőség, lehet érzékelni, 

hogy egy 2000 m²-es ingatlanon 800 m²-es épület állhat.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy az egész terület – a Bánya-tavaktól kezdve – 

rekreációs területként volt jelölve. Ha ezt nem sikerül megvalósítani, akkor egy logisztikai 

területet kívánnak kialakítani. 

 

Kun Csaba képviselő: a több, apróbb telek-megosztást tartja jobb megoldásnak, mert így ha 

valaki nagyobb telket akar, akkor kettőt vásárol. Tudomása szerint kisebb telekre már van 

érdeklődő.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: milyen érdeklődők vannak, és mi az, ami vagyongazdálkodási 

szempontból indokolt – a válaszra megadja a szót Aljegyző úrnak, ismertesse a Hivatal 

álláspontját. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: két ingatlannal kapcsolatban van tudomása arról, hogy – fele 

árral – adtak be ajánlatot. A megosztás átgondolását javasolja. Pályázat kiírását tartja 

célszerűnek a területre, hogy lássák azt, mire van igény, és annak megfelelően ajánlanának 

m²-árat, és így már konkrét vevőkre lehetne a területet megosztani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ez egy teljesen új javaslat.  

 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik.  

 

 

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

előterjesztés-kiegészítés határozati javaslatának „A” változatát: 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3565   Száma: 12.01.19/13/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 20:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92,31 80,00 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 1 7,69 6,67 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. úgy dönt, hogy az 554/2011. (XII.8.) Kt.sz. határozat 4. pontját akként módosítja, 

hogy az önkormányzat a 2011. és 2012. évi költségvetés terhére biztosítja a 4/6, 2/1 és 

2/2 hrsz-ú ingatlanok telekalakításának és átminősítésének költségét úgy, hogy azt a 

leendő vevőre nem terheli; 

2. felkéri a Polgármester, hogy a mellékelt változási vázrajzot akként módosítsa, hogy a 

4/6 hrsz-ú, kivett út megnevezésű ingatlant a 2/3 hrsz-ú beépítetlen terület 

megnevezésű ingatlanhoz csatolja; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a telekalakítás után kialakuló 2/3 hrsz-ú és 2/5 hrsz-ú 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat a telekmegosztás földhivatali jogerőre 

emelkedés után értékesítse a változás után kialakult ingatlan értéken; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy a telekalakítás után kialakult ingatlanokat pályázat útján 

értékesítse oly módon, hogy a pályázati felhívásban opcióként lehessen kisebb 

területre is pályázni. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2012. március 31. 

 

 

 

 

14. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 3772/3 hrsz-ú   

ingatlan egy részének értékesítése 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 
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dr. Filó András képviselő: a mellékelt rajz alapján számára nem derül ki, hogy mit 

szeretnének értékesíteni.  

 

Gabay Anett vagyonhasznosítási referens megmutatja a területet.  

 

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

határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3566   Száma: 12.01.19/14/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 20:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100,00 80,00 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 12 100.00 80,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   20,00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Kun Csaba VKIB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

23/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. megállapítja, hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 3772/3 hrsz-ú 

ingatlan közterület megnevezésű és 2389 m2 nagyságú és forgalomképtelen; 

2. úgy dönt, hogy a 3772/3 hrsz-ú ingatlan a mellékelt rajz szerinti 298 m2 nagyságú 

ingatlanrészének érdekében a törzsvagyonból történő kivonásához és forgalomképes 

vagyonkörbe való átvezetéséhez az értékesítés lefolytatása hozzájárul; 

3. úgy dönt, hogy telek-kiegészítésként a szomszédos 3792 hrsz-ú és a 3772/2 hrsz-ú 

ingatlan tulajdonosoknak felajánlja megvételre; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket értesítse, és amennyiben mindketten élni 

kívánnak az ingatlanrész megvételével úgy licittárgyalásos eljárást folytasson le; 

5. felkéri a Polgármestert, hogy a fentiek alapján az adás-vételi szerződést kösse meg. 

  

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2012. március 31. 

 

 

Kun Csaba képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 12 fő.  

 

 

 

15. Előterjesztés az Adria Kaffeteria Vendéglátóipari Bt. által bérelt üzlethelyiség 

hasznosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

javaslat „A” változatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3567   Száma: 12.01.19/15/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 20:27  

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 
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Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Kun Csaba VKIB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. a Szentendre, Kossuth Lajos utca 4. szám alatti épületben található 35 m2 

alapterületű helyiség bérleti szerződését az Adria Kaffeteria Vendéglátóipari 

Bt-vel 3 év, határozott időtartamra meghosszabbítja; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az Adria Kaffeteria Vendéglátóipari Bt-vel a 

helyiségbérleti szerződést kösse meg; 

3. felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatról az érintettet értesítse. 

 

Felelős:  Polgármester, Jegyző 

Határidő:  2012. február 15. 

 

 

Kun Csaba képviselő visszatér az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 13 fő.  

 

 

16.      Előterjesztés óvoda tervezési program elfogadásáról 

  Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 3568   Száma: 12.01.19/16/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 20:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-4.6.1-11 pályázatra benyújtani 

tervezett, Szentendrei 11094 hrsz-ú ingatlanon megépítendő óvoda tervezési programját a 

melléklet alapján hagyja jóvá. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 



 85 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

17.      Előterjesztés új óvoda telkére kötendő ingatlan adásvételi szerződésről 

  Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy  a Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy 

a kifizetés negyedéves bontásban, 4 részletben történjen. A tulajdonjog ingatlan-

nyilvántartásban történő átvezetése – a szerződésben foglaltaknak megfelelően – a szerződés 

megkötését követően azonnal történjen meg. A módosító javaslatot befogadja. Egyéb kérdés, 

észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3569   Száma: 12.01.19/17/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 20:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja az 563/2011. (XII. 8.) Kt. sz. 

határozat 2-3. pontját az alábbiak szerint: 

„Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

(…)  

1. felkéri a Polgármestert az 1. pont szerinti pályázat előkészítésére, így különösen az 

építési helyszín, a szentendrei 11094 hrsz-ú, jelenleg a Városi Szolgáltató Zrt. 

tulajdonában álló ingatlan tulajdonjogának részletfizetéses adásvétel útján történő 

megszerzésével kapcsolatos szerződés megkötésére 78 851 000 Ft+ÁFA. vételáron, a 

határozat melléklete szerinti tartalommal, a terveztetésre, a pályázat benyújtásához 

szükséges dokumentumok elkészítésére és a pályázat benyújtására. A kifizetés 

negyedéves bontásban, 4 részletben történjen 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat önerejét (10 000 000 Ft) és az előkészítési 

költségeit (telek vételár, terveztetés, megvalósíthatósági tanulmány-készítés (kb. 103 

000 000 Ft) az Önkormányzat 2012. évi költségvetésébe tervezze be.” 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

18. Előterjesztés a Baptista Gyülekezet részére történő telek-átadásról szóló 

szerződés módosításáról 

             Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a Hivatal ügyvédje levélben küldte meg jogtechnikai 

javaslatait, melynek ismertetésére kéri a Közgazdasági és Népjóléti Iroda Vezetőjét. 

 

dr. Gerendás Gábor Közigazgatási és Népjóléti Iroda vezetője: a javaslat a szerződés 7. 

pontjának 2. mondatának, és a 19. pont kiegészítése a következő fél mondattal „… az Átvevőt 

terhelő, jelen szerződésben meghatározott beépítési kötelezettség biztosítására.” Javasolja 

továbbá, hogy a 17. pontban a Pest Megyei Bíróság helyett a Budapest Környéki Törvényszék 

szerepeljen. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a javaslatokat befogadja. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3570   Száma: 12.01.19/18/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 20:30  
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Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. hozzájárul ahhoz, hogy a 377/2010. (XI.11.) Kt. sz. határozatának mellékletét képező 

tulajdonátadási megállapodás 12. pontjában megjelölt határidő 2013. december 31-ről 

2014. december 31-re módosuljon; 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tulajdonátadási megállapodást a melléklet 

szerinti tartalommal a Magyarországi Baptista Egyházzal megkösse. 

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő:  azonnal 
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Melléklet:  

 

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről:  

Név: Szentendre Város Önkormányzata  

Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

PIR törzsszám: 395368 

KSH azonosító: 1315440 

Adószám: 15395364-2-13 

Bank: Raiffeisen Bank Zrt. 

Számlaszám: 12001008-00122568-00100003 

Képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester 

– továbbiakban: Átadó 

 

másrészről 

Név: Magyarországi Baptista Egyház 

Székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 31. 

Bejegyezve: Fővárosi Bíróság: 7.PK.63364/11 szám 

Technikai száma: 0286 

KSH szám: 19818513-9131-55101 

Adószám: 19818513-2-42 

Bank: KDB Bank (Magyarország) Zrt. 

Számlaszám: 13555555-11111111-11111111 

Képviseli: Mészáros Kornél főtitkár 

– továbbiakban Átvevő 

között az alulírott helyen és napon a következő feltételek szerint: 

 

1.) Felek jelen szerződés előzményeként megállapítják, hogy Szentendrén, 2010. február 15. 

napján előszerződést kötöttek. Az előszerződésben Átadó kötelezettséget vállalt arra, hogy a 

kizárólagos tulajdonában álló, Szentendre belterület 8634/71 hrsz.-ú 102417 m2 alapterületű, 

művelés alól kivett, közterület besorolású ingatlanból 10.000 m2 alapterületű, önálló ingatlant 

alakít ki és azt Átvevő kizárólagos tulajdonába bocsátja. Felek rögzítik, hogy a telekalakítás 

iránti kérelmet az illetékes földhivatal elutasította, ezért az előszerződés tárgyát képező 

ingatlan kialakítása – és ezzel az előszerződés – meghiúsult. Felek rögzítik ugyanakkor azt is, 

hogy az új körülmények ismeretében sikeres egyeztetést folytattak egymással, mely alapján az 

alábbi megállapodást kötik.  

2.) Felek megállapítják, hogy Átadó kizárólagos tulajdonát képezi a szentendrei belterületi 

8634/85 hrsz. alatti, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 11.423 m2 alapterületű, 

természetben a Radnóti út 8634/85 hrsz. alatt található ingatlan. Átadó tulajdonjogát tulajdoni 

lap másolattal igazolta. Az ingatlant terheli az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, XIII: ker. 

Váci út 72-74.) javára bejegyzett vezetékjog. Átadó szavatosságot vállal, hogy az átruházni 

kívánt ingatlan – a fentieken kívül – az átadáskor per-, teher-, igény- és szerződésen alapuló 

szolgalom alól mentes, továbbá azon harmadik személynek semmiféle joga nem áll fenn. 

Átadó ugyancsak szavatolja, hogy az ingatlanra vonatkozó köztartozás sem áll fenn. Átadó 

kijelenti, hogy az adóhatóságnál ingatlanügyleteire vonatkozóan az ÁFA hatálya alá nem 
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jelentkezett be, ezért az ingatlanátadással kapcsolatosan ÁFA fizetési kötelezettség nem 

keletkezik. 

3.) Jelen szerződés aláírásával Átadó Átvevő kizárólagos tulajdonába adja az Átvevő által 

megtekintett, általa ismert állapotban lévő, a 2. pontban körülírt ingatlant (továbbiakban: 

Ingatlan). Felek az Ingatlan átadáskori értékét egy mindkét fél által elfogadott hivatalos 

értékbecslés alapján határozzák meg a jelen szerződés aláírását követő 60 napon belül. Az 

értékbecslés költségeit Átvevő köteles megfizetni. 

4.) Felek megállapodnak abban, hogy Átadó térítésmentesen adja Átvevő tulajdonába az 

Ingatlant. Felek rögzítik, hogy Átadó azért adja térítésmentesen Átvevő tulajdonába az 

Ingatlant, hogy ezzel lehetővé tegye Átvevő számára, hogy arra az Átadó és Átvevő 

egyetértésével megtervezett, az 5. pontban részletezett épületegyüttest, valamint játszóteret az 

építési engedély iránti kérelemben, és az annak alapján kiadandó építési engedélyben 

foglaltaknak megfelelően felépítse, majd ezen épületeket, illetve létesítményeket Átvevő 

önállóan, saját költségén üzemeltesse, ezáltal Átvevő részt vegyen Átadó kötelező 

önkormányzati feladatai – különösen óvodai nevelési feladatai 6. pontban részletezett módon 

történő – ellátásában. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy az épületek, illetve létesítmények 

üzemeltetéséhez Átadó semmiféle anyagi hozzájárulásra nem köteles. 

5.) Felek megállapodnak, hogy a 4. pontban hivatkozott épületegyüttest háromcsoportos 

(legalább 75 férőhelyes) óvodaként (továbbiakban: Óvoda), illetve többfunkciós közösségi 

épületegyüttesként kell megépíteni és üzemeltetni, melyben helyet kapnak művelődési, 

hitéleti, hitoktatási célokat szolgáló helyiségek. Az Óvodának helyet adó telekrészen Átvevő 

egy közforgalom számára megnyitott, játszóteret igénybe vevő valamennyi korosztály 

számára alkalmas játszóeszközöket tartalmazó játszótér kialakítására köteles. 

Átvevő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal, hogy az ingatlan tulajdonjogának 

megszerzését követően az épületegyüttesben az Óvoda működtetésén és saját céljainak 

megvalósításán túl, az Átadó intézményeivel és gazdasági társaságaival együttműködve a 

város egészét szolgáló ökumenikus rendezvényeket, konferenciákat, találkozókat, szociális és 

karitatív segítségnyújtást, ifjúságvédelmi és nevelői tevékenységet, stb. is végez, az 

épületegyüttest a fentiekben meghatározott célokra hasznosítja, az épületegyüttes 

fenntartásáról és üzemeltetéséről saját költségén gondoskodik. Felek rögzítik, hogy az Átadó a 

fenti céloknak megfelelő rendezvények, továbbá városi ünnepségek, hangversenyek, 

jótékonysági rendezvények és más, az Önkormányzat kulturális tevékenységéhez kapcsolódó 

rendezvények megtartásához bérleti díj mentes használatot biztosít, melynek részletes 

feltételeiről Felek a használatba vételi engedély kiadását követően külön megállapodást 

kötnek.  

Felek rögzítik, hogy Átvevő a jelen pontban meghatározott építmények közül elsőként az 

óvodát köteles felépíteni. Ez ugyanakkor nem zárja ki azt, hogy Átvevő az épületegyüttes 

második részének bizonyos részmunkálatait (különösen: tervezés, engedélyeztetés, 

tereprendezés, ingatlanvédelem, földmunkák, alapozás, infrastruktúra) racionális és 

költségkímélő okok miatt ezzel egy időben, párhuzamosan végezze. 

Átvevő az óvodát oly módon köteles megépíteni, hogy az 

- az ingatlan önállóan megközelíthető részén, a többi épülettől elkülönülten épüljön fel, 

- önálló parkolóhelyekkel rendelkezzen, 

- az óvodának helyet adó telekrész az Óvoda épületével és az ahhoz tartozó parkolóhelyekkel 

az egész ingatlanról leválasztható legyen. 

6.) Átvevő kijelenti, hogy az Ingatlanon felépítendő Óvoda működtetésével részt kíván venni 

az Átadó kötelező óvodai nevelési feladatainak megvalósításában. Átvevő kijelenti, hogy az 

óvodát az alábbi feltételeknek megfelelően köteles működtetni: 
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6.1. Az Óvoda nyitva áll minden harmadik életévét betöltött szentendrei és a 6.3. pontban 

megjelölt számarányban más településen lakó gyermek előtt. 

6.2. Az Óvoda engedélyezett gyermeklétszáma legalább 75 fő. 

6.3. Elegendő számú jelentkező esetén folyamatosan biztosítja, hogy a felvett gyermekek 

legalább 80%-a szentendrei állandó lakcímmel rendelkezzen. 

6.4. Az Óvoda a gyermekek felvételét legkésőbb az önkormányzati óvodákra a Képviselő-

testület által meghatározott városi beiratkozási időszak végéig lebonyolítja. 

6.5. Az óvodai nevelést az óvodában ingyenesen biztosítja a gyermekek részére olyan 

terjedelemben, amilyen terjedelemben azt a helyi önkormányzatok a mindenkor hatályos 

közoktatásról szóló törvény előírásainak megfelelően ingyenesen biztosítani kötelesek. 

6.6. Átvevő az óvodát saját forrásaiból tartja fenn és Átadó semmiféle anyagi hozzájárulásra 

nem köteles. 

6.7. Átvevő az óvodát a használatba vételi engedély kiadását követően legalább 20 éven 

keresztül működteti, amennyiben az állami finanszírozási rendszerben a jelenlegitől 

jelentősen eltérő olyan alapvető és tartós változás nem következik be, ami az üzemeltetést 

ellehetetleníti. Abban az esetben, ha ilyen drasztikus negatív változásokra kerülne sor, úgy 

Átvevő tárgyalásokat kezdeményez Átadóval a kölcsönösen előnyös megoldás érdekében. 

7.) Átvevő tudomásul veszi, hogy az Ingatlant nem terhelheti meg és nem idegenítheti el. 

Átvevő jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartásban 

Átvevő tulajdonjogának bejegyzésével egyidejűleg Átadó javára elidegenítési és terhelési 

tilalom kerüljön bejegyzésre az Átvevőt terhelő, jelen szerződésben meghatározott beépítési 

kötelezettség biztosítására. Felek megállapodnak abban is, hogy az Óvoda használatbavételi 

engedélyének jogerőre emelkedését követően Átvevő saját költségén intézkedik a hatáskörrel 

rendelkező illetékes hatóságnál az Óvoda épületének, az ahhoz tartozó parkolóhelyeknek és a 

játszótérnek helyet adó telekrész önálló ingatlanná alakításáról. A telekalakítás során Átadó 

hozzájárul ahhoz, hogy a közösségi épületeknek helyet adó ingatlant elidegenítési és terhelési 

tilalom ne terhelje. Felek rögzítik, hogy az Óvoda épületének, az ahhoz tartozó 

parkolóhelyeknek és a játszótérnek helyet adó ingatlan vonatkozásában az elidegenítési és 

terhelési tilalmat fenntartják a jelen szerződés 6.7. pontjában meghatározott időtartamra. 

8.) Átvevő kötelezettséget vállal, hogy a jelen megállapodás alapján tulajdonába kerülő 

ingatlanra vonatkozó kizárólagos tulajdonjogának jogerős ingatlan-nyilvántartási bejegyzését 

követően legkésőbb 30 napon belül megkezdi az 5. pontban körülírt épületegyüttes tervezését.  

9.) Átadó kötelezettséget vállal, hogy az ingatlanátadás céljának megvalósítása érdekében 

Átvevővel együttműködik, adatszolgáltatással, szükség szerint szakmai konzultáció 

biztosításával elősegíti Átvevőnek az ingatlan beépítésére irányuló tevékenységét, a hatósági 

eljárások során szükségessé váló nyilatkozatokat kellő időben kiadja. 

10.) Átvevő kötelezettséget vállal, hogy a tervezés megkezdését követően legkésőbb 8 

hónapon belül az 5. pontban körülírt épületegyüttesre elkészíti az építészeti-műszaki 

tervdokumentációt és beterjeszti az építésügyi hatósági engedély iránti kérelmet az illetékes 

építésügyi hatósághoz, feltéve, hogy ezen határidőn belül a területre vonatkozó helyi építési 

szabályzat hatályba lép (továbbiakban: építésügyi szabályozás megtörténik). Amennyiben az 

építésügyi szabályozás ezen határidőn belül nem történik meg, akkor Átvevő 

kötelezettségének teljesítési határideje az építésügyi szabályozás megtörténtét követő 30. nap. 

11.) Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az építési engedély jogerőre emelkedését követő 

két éven belül a beruházást megkezdi. Felek rögzítik, hogy a beruházás megkezdésének azt 

tekintik, ha az 5. pontban megjelölt épületegyüttesből Átvevő az Óvoda kivitelezését 

megkezdi. Felek az Óvoda kivitelezésének megkezdése alatt azt értik, ha az Átvevő által az 

Óvoda kivitelezésével megbízott vállalkozó a jogerős építési engedély alapján a teljes, 
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rendeltetésszerű használatra alkalmas Óvoda megvalósítására irányuló munkálatok elvégzése 

céljából a munkaterületet átveszi és az erre irányuló munkálatokat megkezdi. Átvevő 

kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezést végző vállalkozó személyéről a vállalkozási 

szerződés megküldésével Átadót értesíti, továbbá írásbeli tájékoztatást küld a munkaterület 

átvételének megtörténtéről.  

12.) Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a 11. pontban megjelölt határidőn 

belül, de legkésőbb 2014. december 31-ig a beruházást nem kezdi meg, úgy a jelen szerződés 

tárgyát képező ingatlan tulajdonjogát per-, teher-, szolgalom-, feltétel- és igénymentesen, 

valamint térítésmentesen Átvevő köteles az Átadó tulajdonába visszaadni, vagyis Felek az 

eredeti állapotot helyreállítják (továbbiakban: visszaruházás). Felek rögzítik, hogy ezen 

kötelezettségvállalás alapján jelen szerződést Felek egyben tulajdonjog-átadási 

előszerződésnek tekintik arra az esetre, ha az Átvevő a 11. pontban megjelölt határidőn belül, 

de legkésőbb 2014. december 31-ig a beruházást nem kezdené meg, mely alapján, 

amennyiben Átvevő e határidőt elmulasztja, Átvevő köteles Átadóval az Ingatlan Átadó 

részére történő ingyenes átadása tárgyában 30 napon belül szerződést kötni. Felek 

megállapodnak, hogy amennyiben a  építésügyi szabályozás a 10. pontban megjelölt határidőn 

belül nem történik meg, akkor a jelen pontban meghatározott határidő annyi idővel 

meghosszabbodik, amennyi idővel Átvevő 10. pontban meghatározott kötelezettségének 

teljesítési határideje meghosszabbodott. 

13.) Felek megállapodnak, hogy az Ingatlan 12. pontban meghatározott visszaruházása esetén, 

a megállapodás tárgyát képező ingatlan visszaruházáskori értékének megállapítására közösen 

kiválasztott értékbecslőt bíznak meg. Az értékbecslés költségeit Átvevő köteles megfizetni. 

Az Ingatlan visszaruházása esetén, amennyiben az ingatlan értéke az átadáskori értékhez 

képest Átvevő érdekkörében felmerült okból csökkent, úgy Átvevő megtéríteni köteles a 

teljes értékcsökkenést, illetve megtéríti az Átadó ebből eredő esetleges teljes kárát. 

Az Ingatlan visszaruházása esetén, amennyiben az ingatlan értéke az átadáskori értékhez 

képest az Átvevő által eszközölt beruházások eredményeként nőtt, úgy Átadó ezen 

növekmény értékét megtéríteni köteles Átvevő részére. 

Felek megállapodnak, hogy a közösen kiválasztott értékbecslőnek adott megbízásban az 

értékbecslő feladata lesz, hogy az Ingatlan értéke mellett határozza meg az Ingatlan Átvevő 

érdekkörében felmerült értékcsökkenésének, illetve az Ingatlan Átvevő által eszközölt 

beruházásainak eredményeként keletkező értéknövekményének összegét is. 

14.) Átvevő kötelezettséget vállal, hogy a beruházás megkezdését követően két éven belül 

beterjeszti az Óvodára vonatkozó használatba vételi engedély iránti kérelmet az illetékes 

építésügyi hatósághoz. Átvevő kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a beruházás 

valamilyen előre nem látható ok miatt elhúzódik, úgy az építésügyi hatósági engedély 

érvényességének meghosszabbítása iránti kérelmének benyújtása előtt egyeztető tárgyalást 

kezdeményez Átadóval. 

15.) A jelen megállapodás 6.7. pontjában meghatározott Óvoda-fenntartási kötelezettséggel 

összefüggésben Felek akként állapodnak meg, hogy amennyiben Átvevő az Óvoda 

fenntartását a használatba vételi engedély kiadását követően 20 éven belül a 6.7. pontban 

megjelölt okból meg kívánja szüntetni, akkor Felek – szükség esetén ingatlanforgalmi 

értékbecslő igénybe vételével – a jelen szerződés alapján átadott Ingatlan, és az Átvevő 

tulajdonában álló, a 7. pont alapján leválasztott, az Óvoda épületének, az ahhoz tartozó 

parkolóhelyeknek és a játszótérnek helyet adó ingatlan értékének figyelembe vételével 

megvizsgálják annak lehetőségét, hogy Átadó az óvodát át kívánja-e venni és a továbbiakban 

működtetni kívánja-e.  

Amennyiben Átvevő az Óvoda fenntartását a használatba vételi engedély kiadását követően 

20 éven belül a 6.7. pontban megjelöltön kívüli egyéb okból kívánja megszüntetni, akkor 
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Átvevő köteles a tulajdonában álló, a 7. pont alapján leválasztott, az Óvoda épületének, az 

ahhoz tartozó parkolóhelyeknek és a játszótérnek helyet adó ingatlan tulajdonjogát per-, teher-

, szolgalom-, feltétel- és igénymentesen, valamint térítésmentesen Átadó tulajdonába adni. 

Felek rögzítik, hogy ezen kötelezettségvállalás alapján az így kialakítandó önálló ingatlan 

vonatkozásában jelen szerződést Felek egyben tulajdonjog-átadási előszerződésnek tekintik 

arra az esetre, ha az Átvevő az Óvoda fenntartását a használatba vételi engedély kiadását 

követően 20 éven belül a 6.7. pontban megjelöltön kívüli egyéb okból kívánná megszüntetni, 

mely alapján Átvevő köteles Átadóval az Ingatlan Átadó részére történő ingyenes átadása 

tárgyában 30 napon belül szerződést kötni. 

16.) Felek rögzítik, hogy az Ingatlant Átvevő a tulajdonváltozás jogerős ingatlan-

nyilvántartási bejegyzését követő 15 napon belül birtokba veszi, melyről Felek átadás-átvételi 

jegyzőkönyvet készítenek.  

17.) Az ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a vonatkozó 

hatályos magyar és európai közösségi jogszabályok előírásai az irányadók. Felek 

megállapodnak abban, hogy az ezen megállapodás teljesítése során felmerülő vitás kérdéseket 

először tárgyalás útján próbálják rendezni, amely tárgyalásról hiteles feljegyzést, illetőleg 

jegyzőkönyvet készítenek. Felek a peren kívül nem rendezhető jogvitáik eldöntésére – 

hatáskörtől függően – a Szentendrei Városi Bíróság, illetve a Budapest Környéki 

Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

18.) Jelen szerződés aláírói kijelentik, hogy a szerződő fél nevében a szerződés megkötésére 

jogosultak. Jelen tulajdonátadási megállapodás aláírására Szentendre Város Polgármestere a 

Képviselő-testület 377/2010. (XI.11.) Kt. sz., valamint …/2012. (I.19.) Kt. sz. határozatainak 

felhatalmazása alapján jogosult. 

19.) Jelen szerződés aláírásával Átadó visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 

Átvevő tulajdonjogát a szentendrei belterületi 8634/85. hrsz. alatti, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonátadás jogcímén bejegyezzék, az 

Átadó tulajdonjogának egyidejű törlése mellett. Jelen szerződés aláírásával Átvevő 

visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy Átadó javára az ingatlan-nyilvántartásba 

elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre az Átvevőt terhelő, jelen szerződésben 

meghatározott beépítési kötelezettség biztosítására. A bejegyzéseket Felek a jelen szerződés 

aláírásától számított 8 napon belül kérik az illetékes Földhivataltól, melyet jelen eljáró ügyvéd 

köteles elvégezni.  

20.) A jelen szerződés megkötésével valamint a tulajdonosváltozásnak és az elidegenítési és 

terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésével kapcsolatos költségek 

Átadót terhelik. 

21.) Jelen szerződés aláírásával Átvevő kijelenti, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény (továbbiakban: Itv.) 5. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mint egyház teljes személyes 

illetékmentességben részesül, ezért mentes az Itv.-ben meghatározott bármely illeték 

megfizetése alól. Jelen szerződés aláírásával Átvevő kijelenti, hogy az illetékekről szóló 1990. 

évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási 

szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Díjtv.) 32/B. § (1) 

bekezdés e) pontja alapján, mint egyház az ingatlan-nyilvántartási eljárás díja alól teljes 

személyes díjmentességben részesül, ezért mentes az ingatlan-nyilvántartási eljárási díj 

megfizetése alól.  

22.) Felek jelen okirat aláírásával egyidejűleg meghatalmazzák dr. Andriska Szilvia ügyvédet 

(1033 Budapest, Bogdáni út 6/C. III/4.) a jelen okirat megszerkesztésére és ellenjegyzésére, 

valamint arra, hogy a jelen megállapodás tárgyát képező ingatlanrész tulajdonjogának 
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átjegyzése iránti ügyben a Szentendrei Körzeti Földhivatalnál a szerződő Felek 

képviseletében az ügyvédekről szóló törvényben meghatározottak szerint eljárjon. 

23.) Ezen 5 (öt) számozott oldalból álló megállapodást Felek elolvasás és kölcsönös 

értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá. 

Szentendre, 2012. január … 

Átvevő részéről: Átadó részéről: 

 

………………………………          …………………………………………………... 

Mészáros Kornél dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó 

főtitkár polgármester  címzetes főjegyző 

 

A szerződést készítettem és Szentendrén, 2012. január hó ... napján ellenjegyzem: 

Kelt: ........................, ....... év ....................... hó .........nap 

 

 

 

19.  Előterjesztés Óbuda Tsz kérelme a Bányató vízjogi üzemeltetése környéke 

fejlesztéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket, melyhez készül egy 

előterjesztés kiegészítés, amely külön kihangsúlyozza, hogy a döntés nem jelent jogról való 

lemondást és jog elismerést az Önkormányzat részéről. Felolvassa a Jogi és Ügyrendi 

Bizottság javaslatát, mely szerint „A Bizottság szükségesnek ítéli, hogy az Óbuda Tsz 

készítsen nyilatkozatot arról, hogy milyen jogcímen szerezte meg a terület tulajdonjogát, 

továbbá nyilatkozatához csatolja a tulajdonszerzést tanúsító határozatot. Továbbá a Bizottság 

nem javasolja, hogy a nyilatkozat beérkezése előtt az előterjesztést a Képviselő-testület 

tárgyalja.” 

Megadja a szót dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőt, és kéri, hogy ismertesse milyen 

előrelépések történtek ebben az ügyben. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság tegnapi 

ülése óta a határozat kivonat elkészültét követően az Önkormányzat megküldte Tatár Tamás 

elnöknek, és kérte az Önkormányzat, hogy amennyiben azt kívánja, hogy a mai nap folyamán 

tárgyalja a Képviselő-testület az előterjesztést, akkor a mai nap 15.00 óráig küldje meg a 

választ, ellenkező esetben csak februárban lehet tárgyalni ebben a témában. Továbbá 

elmondja, hogy a Bizottság határozatát, és az arra érkezett választ másolatban megkapták a 

Képviselők. 

 

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

 

dr. Filó András képviselő: Elmondja, hogy a földtörvény szerint jogi személynek nem lehet 

termőföld tulajdona. A bánya telek is termőföldön van, még sem lehetséges. Itt ebben az 

esetben esetleg csak bánya művelési joga lehet. Véleménye szerint nem lehet földtulajdona. 

Az Önkormányzatnak a földtörvényt kell figyelembe venni, amely kizárja a tulajdonszerzést 

jogi személynek mezőgazdasági ingatlan tekintetében. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadj a szót dr. Dukai Miklósnak, a  Jogi és Ügyrendi 

Bizottság elnökének. 
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dr. Dukai Miklós JÜB elnök: Véleménye szerint, amennyiben azzal a kiegészítéssel fogadja 

el a Képviselő-testület a határozatot, hogy ez a nyilatkozat nem jelen semmiféle jogot, 

jogelismerést, és ha ezt biztosítékként a Képviselő-testület elfogadja, akkor Ő önmagára 

nézve kötelezőnek ismeri el, akkor elfogadható. A tegnapi Jogi és Ügyrendi Bizottsági ülésen 

megkaptuk a tulajdoni lap kivonatot, melyen nem szerepel bejegyző határozat szám.  

 

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

 

Kiss Károly: képviselő: Az előterjesztésből kiderül, hogy arról szól a kérelem, hogy a Bánya 

Kapitányság elrendelte, hogy rendbe kell tenni a területet, amely szerint valakinek a tó 

környékét gondozni kell. A jelenlegi jogszabályok alapján nem lehet horgászni a területen, de 

a környéken kétezer horgász él, akik várják, hogy ez ügyben történjék valami. Az Óbuda Tsz 

a vízjogi engedélyt meg szeretné szerezni, hogy lehessen a területen horgászni. A Budakalászi 

és Szentendrei Önkormányzatnak is az a célja, hogy ez a terület rendezett legyen addig is, 

amíg rendeződnek a dolgok. 

 

dr. Török Balázs alpolgármester távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 12 fő.  

 

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

meg a határozati javaslat 2-es pontjaként, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság vizsgálja meg az 

Önkormányzat ügyvédjének bevonásával, hogy a rekultiváció elkezdődjön.  

Megadja a szót dr. Filó András képviselőnek. 

 

dr. Filó András képviselő: Nem tartja megnyugtatónak, hogy a Kormányrendeletben 

megfogalmazottak szerint kívánja használni a területet, sátorozás, horgászás rendben van, de 

nem tudja, hogy a sportolási tevékenységek mennyire férnek bele a Képviselő-testület 

szándékába. Javasolja megtudni, hogy pontosan mi a szándéka a tóval Tatár Tamásnak, az 

Óbuda Tsz. Elnökének. 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítésznek, 

kéri, válaszoljon, dr. Filó András képviselő előbb feltett kérdésére, és erősítse meg a 

jegyzőkönyv számára is, hogy a visszalépés lehetősége nyitva van az Önkormányzat számára, 

és hogy kártérítési kötelezettség ebben az esetben nem keletkezik. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: Kéri dr. Filó András képviselőt, ismételje meg a 

kérdését. 

 

dr. Filó András képviselő: Nem tudja, mennyivel egyezik Szentendre város szándékaival, 

hogy bármilyen sporttevékenységet lehessen ott űzni, vitorlázás jetsky, stb, ha rekreációs 

központot szeretne ott megvalósítani. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: Elmondja, hogy a szerkezeti tervben és a nem 

szabályozott területként oda van írva, hogy mi az a funkció, amely a rekreációs sport 

tevékenység alatt szerepel. A vízi sportok ebbe a fogalomkörbe beletartoznak. A szabályozási 

terv nem hagyódik jóvá, ilyen szempontból építési jogokat nem keletkeztet az Önkormányzat. 

Ez támogató nyilatkozat csak arra vonatkozik, hogy a tó vízjogi üzemeltetési 

engedélyezésénél az Önkormányzat nem ellenzi, hogy ha az Óbuda Tsz ezeket a funkciókat 

jelöli meg.  Szabályozási tervet az Önkormányzat nem hoz létre. Amennyiben az 
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Önkormányzat a későbbiekben úgy dönt, hogy ennek a tónak a környékét nem sport 

rekreációval akarja szabályozni, akkor az Önkormányzat nem fog tudni olyan nyilatkozatot 

tenni, hogy ezt a jövőben nem használhatják tónak. Az utólag a határozatba beépített plusz 

mondattal nincs jog következménye. 

 

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

 

Kiss Károly: képviselő: dr. Filó András képviselő urat szeretné megnyugtatni azzal, hogy itt 

semmi másról nincs szó, csak a területen horgászni szeretnének a horgászok, és ezt nem lehet 

megtenni addig, amíg ez a nyilatkozat nincs meg.  

 

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

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Javasolja, hogy a Kormányrendelet behivatkozása 

helyett, vagy mellett pontosítás ként zárójelbe be lehet írni, hogy sátorozás, fürdőzés, vízi 

sport tevékenység. A II. határozati javaslat: …Képviselő-testület felkéri a Jogi és Ügyrendi 

Bizottságot, valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot, hogy vizsgálja meg az Önkormányzat 

ügyvédjének bevonásával, az Óbuda Tsz  016/4 hrsz-ú anyagbánya művelési ágú ingatlan 

tulajdonszerzésének jogszerűségét.  

 

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

hozzászólásra. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Felívja a figyelmet, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság már egy bizottságnak számít. Jogi és Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság. 

 

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

módosításokkal együtt. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3571   Száma: 12.01.19/19/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 20:42  

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: 

 



 96 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Török Balázs Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete nem ellenzi a Szentendre 016/4 hrsz-ú ingatlan 

tulajdonosa, az Óbuda Tsz. azon szándékát, hogy a bányató bezárását követően lefolytatásra 

kerülő vízjogi üzemeltetési eljárásban az ingatlan használatát a 123/1997. (VII. 18.) Kormány 

rendelet 5. számú melléklete (sátorozás, fürdőzés, vízi sport tevékenység)16. és 17. pontjában 

megfogalmazottak szerint kívánja megjelölni. Szentendre Város Önkormányzat részéről ez a 

nyilatkozat nem jelent semmiféle jogról történő lemondást és semmiféle jog elismerését; 

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete felkéri a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot, hogy 

vizsgálja meg az Önkormányzat ügyvédjének bevonásával az Óbuda Tsz 016/4 hrsz-ú 

anyagbánya művelési ágú ingatlan tulajdonszerzésének jogszerűségét. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 
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dr. Török Balázs alpolgármester visszatér az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 13 fő.  

 

 

20. Előterjesztés a szentendrei 0305/9 és 0305/14 hrsz-ú, valamint a 02/12 és 02/13 

hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolásáról 

 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 

egyben az I-es és II-es a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3572   Száma: 12.01.19/20/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 20:42  

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 JÜB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Fekete János Tart. - 

dr. Filó András Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

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

29/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. hozzájárul a szentendrei 0305/9 és  0305/14 hrsz-ú ingatlanok belterületbe 

vonásához az övezeti besorolásnak megfelelő felhasználás céljából; 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti ingatlanok tekintetében  

 nyilatkozzon arról, hogy a fenti 0305/9 és 0305/14 hrsz-ú ingatlanok 

tervezett felhasználása a településszerkezeti tervben meghatározott 

„hétvégi házas terület” funkciónak megfelel, továbbá, hogy a határozat 

mellékletét képező, az ingatlantulajdonos által becsatolt nyilatkozatokat 

elfogadja, 

 kezdeményezze a Szentendrei Körzeti Földhivatalnál a belterületbe vonás 

ingatlan-nyilvántartásba való átvezetését. 

 

Határidő: 2012. január 31. 

Felelős: Polgármester 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. hozzájárul a szentendrei 02/12 és  02/13 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásához 

az övezeti besorolásnak megfelelő felhasználás céljából; 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti ingatlanok tekintetében  

 nyilatkozzon arról, hogy a fenti 02/12 és 02/13 hrsz-ú ingatlanok tervezett 

felhasználása a településszerkezeti tervben meghatározott „hétvégi házas 

terület” funkciónak megfelel, továbbá, hogy a határozat mellékletét képező, 

az ingatlantulajdonos által becsatolt nyilatkozatokat elfogadja, 

 kezdeményezze a Szentendrei Körzeti Földhivatalnál a belterületbe vonás 

ingatlan-nyilvántartásba való átvezetését. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2012. január 31. 
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21. Előterjesztés a Kőzúzó utcai sportpályán megvalósuló beruházásról és jelzálogjog 

bejegyzéshez való hozzájárulásról  

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

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

bizottsági javaslatokat, majd megadja a szót bizottsági elnököknek, képviselőknek. Egyéb 

kérdés észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3573   Száma: 12.01.19/21/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 20:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92,31 80,00 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 1 7,69 6,67 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

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

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

31/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tulajdonában lévő, természetben 

Szentendre, Kőzúzó utcában elhelyezkedő, 475/6 hrsz-ú, kivett sporttelep ingatlanán az 

ingatlant jelenleg bérlő Dunakanyar SE (2000 Szentendre, Kossuth L. utca 3.) a társasági 

adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján az ún. látvány-

csapatsportok kiemelt támogatásának felhasználásából az alábbi beruházásokat elvégezze 

  

- a kőzúzó utcai sporttelep széles körű rekonstrukcióját, 

- az öltöző épületek kisebb méretű felújítása, 

- a pályaborítás műfűre történő kicserélése megfelelő rétegrenddel és dréncsövezéssel, 

- a terület belvízmentesítése 

azzal a feltétellel, hogy a Dunakanyar SE nyilatkozik arról, hogy az ingatlanon közös tulajdon 

semmilyen jogcímen nem keletkezik, illetve a Dunakanyar SE tulajdoni, vagy bármely 

megtérítési  igénnyel nem lép fel az Önkormányzattal szemben, a támogatás alapján 

megvalósuló beruházásokkal növelt vagyon továbbra is az Önkormányzat 100%-os 

tulajdonában marad, a támogatásból megvalósuló fenti beruházások az Önkormányzat 100%-

os tulajdonába kerülnek; 

2. vállalja a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény 

alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci 

alapon történő hasznosítását - a Tao. tv. 22/C. § (6) b) pontban meghatározott kivétellel és a 

Tao. tv. 22/C. § (7) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - fenntartja,  

3. a sportcélú ingatlan tulajdonosaként előzetes írásbeli hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését 

követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett 

adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 

  
Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: 2012. február 29. 

 

 

22. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és 

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

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

megalkotásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a rendeletet.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3574   Száma: 12.01.19/22/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 20:43  
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Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

4/2012. (I. 25.) önkormányzati rendelete  

 

a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról  

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

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

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

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

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

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

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

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

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

felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi 
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ellátásokról szóló 51/2006. (XII.15.) Önk. sz. rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak 

szerint módosítja:  

 

1. § 

 

(1) Hatályát veszti a R. preambulumában a „38. § (1) bekezdés c) pontjában és (9) 

bekezdésében” szövegrész; a R. 1. § (3) bekezdése; valamint a R. 11. §-a.  

 

(2) A R. 16. § (7) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

„Nem nyújtható fűtési támogatás arra az időszakra, amikor a kérelmező vagy a vele közös 

háztartásban élő személy lakásfenntartási támogatásban részesül.” 

 

 

2. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezései a hatályba lépéskor még 

el nem bírált és a hatályba lépést követően benyújtott kérelmek esetében alkalmazandók.  

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Szentendre, 2012. január 19. 

 

 

23. Előterjesztés az Önkormányzati adóhatóság 2012. évi ellenőrzési tervéről 

 Előadó: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző 

 

     

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

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

a határozati javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3575   Száma: 12.01.19/23/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 20:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 
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Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2012. évi 

adóellenőrzési tervet elfogadja.  

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

24. A Képviselő-testület mellett működő bizottságok, munkacsoportok és a 

Városüzemeltetési és Közlekedési Tanácsnok beszámolója a 2011. évben végzett 

munkájáról 

 Előadók: Bizottságok elnökei és Hidegkuti Gergely 

 

 

 

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

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

a határozati javaslatot.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 3576   Száma: 12.01.19/24/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 20:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

     

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

33/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jogi és Ügyrendi Bizottság; Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság; Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság; Oktatási és Kulturális 

Bizottság; Egészségügyi, Szociális és Civil Bizottság; valamint a Városüzemeltetési, 

Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 2011. évben végzett munkájáról, valamint a 

2011. évi Városüzemeltetési és Közlekedési Tanácsnoki tevékenységről szóló, a határozat 

mellékletét képező beszámolókat elfogadja.  

 

Felelős:      Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Határidő:  azonnal 
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25. Előterjesztés Hidegkuti Gergely Pro Szentendre Kft. Felügyelő Bizottsági 

tagságáról történő lemondása tárgyában 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

bizottságok Kiss Károly képviselőt javasolták, megadja a szót bizottsági elnököknek, 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3577   Száma: 12.01.19/25/0/A/KT 

Ideje: 2012 január 19 20:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JÜB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba VKIB elnök Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám ESZCB elnök Igen - 

Tolonics Gyula KVB elnök Igen - 

dr. Török Balázs Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

     

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

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

34/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. a Pro Szentendre Kft. Felügyelő Bizottságába a lemondott Hidegkuti Gergely helyére 

2012. január 20-i hatállyal Kiss Károly-t (lakcím:2000. Szentendre, Fehérvíz u. 28.) 

választja meg; 

2. kijelenti, hogy a szóban forgó tisztséggel összefüggésben térítési díjat nem biztosít; 

3. felkéri a társaság ügyvezetőjét, hogy a változás cégnyilvántartáson történő 

átvezetéséről gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  1-2. pont: Polgármester 

  3. pont: Pro Szentendre Kft. ügyvezetője 

 

 

26. Interpelláció 

 

dr. Filó András képviselő interpellációja:  

 

„ A „Szentendre Városközpont rehabilitáció” címen indult projekt keretében megvalósuló út-, 

tér-, és járdaburkolatok igazságügyi szakértői vélemény elkészült. 

Nem szeretnék részletesen kitérni a szakvéleményre, ezért csak néhány mondatot ragadok ki, 

a szakérőnek feltett kérdések közül kettő vonatkozásában (a többi kérdés is problémás): 

 

1. A munka a műszaki leírásban, és a pályázati költségvetésben elfogadott 

anyagokkal készült-e? 

A szakértői válasz: 

„A térkövek minősége alapján gyakorlatilag megállapíthatatlan, hogy hol használt Vállalkozó 

bontott anyagot, és mely területen készült új anyagból a burkolt.” 

„A beépített kövek, nagy számban csorbák, töröttek.” 

 

2. A szerződésben vállalt I. osztályú munka készült-e? A munka osztályba sorolása a 

műszaki leírásnak megfelelő tagozódásban van. 

A szakértői válasz:  

„A térkövek elhelyezése szakszerűtlen.” 

„A lerakott burkolókövek közötti távolság (fuga szélesség) nem egyenletes, jelentősen 

meghaladja a tervben is hivatkozott Útügyeleti Műszaki Előírásokban megengedett maximális 

szélességet” 

„Az elvégzett munka nem I. osztályú minőségű a kőburkolat építés tekintetében egyik utcában 

sem.” 

„Véleményem szerint ez a munka még a III. osztályú minőséget sem éri el a kövezés 

tekintetében.” 

 

Ez a kiemelt sommás megállapítás sajnos igazolta a sorozatos problémafelvetés jogosságát. A 

szakvélemény teljes mértékben alátámasztja azokat a félelmeinket, hogy nem I. osztályú 

anyagból készült a kőburkolat, és nem is az előírásoknak megfelelő minőségben. 
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Mivel a szakvélemény nem tér ki arra (bár erre kértük a szakértőt), hogy van-e lehetőség 

olyan mértékű javításra, hogy a munka végül is I. osztályú legyen, ezért ezt a lehetőséget még 

nyitva hagyom. 

 

A személyes véleményem ugyanaz, mint korábban. Osztályos anyagból (értsd: legfeljebb III. 

osztályú) nem lehet I. osztályú munkát végezni. A fugatávolságok miatt olyan jellegű 

javításra, amely I. osztályú munkát eredményezne, nem látok esélyt.  

 

Kérdés: 

 

 Mit szándékozik tenni a Város Vezetése abban a tudatban, hogy az I. osztálynál 

gyengébb minőségű munkát a project feltételei szerint nem lehet elfogadni, és így 

kifizetni sem? 

 

 Az építési naplóban is többször leírt kifogások ellenére miért történtek meg az így 

nyilvánvalóan jogtalannak tűnő kifizetések? Ki adta ki a teljesítési igazolásokat? 

 

 Hogy fogja pénzügyileg rendezni ezt a problémát (tudomásom szerint ebben az 

esetben vissza kell fizetni a pénzt!!!) a Város Vezetése? 

 

 Lesznek-e személyi felelősei és konzekvenciái a kialakult helyzetnek? Értem ezalatt 

mind a Város Vezetését, mind a munkálatokat irányító Pro Szentendre Kft.-t?” 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felolvassa az interpellációra készült választ:  

 

„Tisztelt Képviselő Úr! 

 

A tárgyi témában január 13.-án hozzánk eljuttatott kérdéseire az alábbi válaszokat adom: 

 

1. Mit szándékozik tenni a Város Vezetése abban a tudatban, hogy az I. osztálynál 

gyengébb minőségű munkát a project feltételei szerint nem lehet elfogadni, és így 

kifizetni sem? 

Válasz: Az elkészült út-, tér-, és járda burkolási munkákat még nem vettük át, mivel 

még nem készültek el teljesen, így például a fugázási munkákat csak melegebb időben 

lehet majd teljes mértékben befejezni. Eljuttattam a szakvéleményt az ÉPKAR Zrt. 

részére, aki azt megismerve vitatja a Szabó Zoltán Lehelné igazságügyi műszaki 

szakértő által leírtakat. Ifj. Szeivolt István ügyvezető igazgató 2012.01.18.-án dr. 

Molnár Ildikó címzetes főjegyző asszonynak írt levelében a következők szerepelnek: 

” A szakvéleményt megkaptuk, az abban rögzített megállapításokat visszautasítjuk: 

álláspontunk szerint a szakvélemény megalapozatlan, nem objektív véleményt 

tartalmaz. 

Korábban megküldésre került már általunk az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző 

Innovációs Nonprofit Kft által „Szakértői vélemény szentendrei Fő tér kőburkolatáról” 

tárgyában elkészített, 2011.június 16. napján kelt független szakértői 

vélemény(száma:T-138/2011), amely megállapította, hogy a bedolgozott kövek és a 

fugázás is maradéktalanul megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 

szabványoknak. 
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A fentiekre tekintettel tájékoztatjuk a Tisztelt Önkormányzatot, hogy ismételten 

készíttetünk egy független szakértői véleményt – mely tartalmazza majd a részünkre 

megküldött szakvéleménnyel kapcsolatos észrevételeket is – és megküldjük a Tisztelt 

Önkormányzat részére.” 

 Tehát megvárjuk míg a Vállalkozó befejezi a munkát, összevetjük a 

szakvéleményeket, s utána születhet döntés az elkészült burkolatok átvételének 

kérdésében. 

 2. Az építési naplóban is többször leírt kifogások ellenére miért történtek meg az így        

nyilvánvalóan  jogtalannak tűnő kifizetések? Ki adta ki a teljesítési igazolásokat?        

Válasz:  A teljes beruházásra átalányáras szerződést kötöttünk a Vállalkozóval, mely 

azt tartalmazza, hogy a teljes beruházás bizonyos százalékban történő megvalósítása 

esetén, a Vállalkozó, a szerződött összeg adott százalékának értékében benyújthatja 

résszámláját. Tehát a résszámlák nem egy adott munkamenet értékét tartalmazzák, 

hanem azt tükrözik, hogy milyen százalékos arányban készült el a munka. Ez a 

Támogató szervezet elvárása is, ugyanis így tudják átutalni a Vállalkozónak a 

támogatás összegét, és nem aprózódnak el a számlák. Fizetési ütemtervet kellett a 

Vállalkozási szerződéshez mellékelni, mely a Támogatási szerződés része is lett. 

Eddig a munkák 80%-át fizettük ki, holott a készültségi fok 90% fölött jár, de 

különböző okok – többek között minőségi kifogások –miatt, csak a teljes és 

hiánymentes teljesítés után fizetjük ki a jogosan járó ellenértéket.                                     

      A számlák kifizetésének feltételeként szereplő teljesítésigazolásokat a projekt  mened-        

      zser és a Mérnök – Pro-Szentendre Kft. és Újlak Mérnökiroda Kft.  -  adja ki, az ő   jó- 

      váhagyásuk után a beruházási referens és a polgármester is aláírja. 

3.   Hogy fogja pénzügyileg rendezni ezt a problémát(tudomásom szerint ebben az esetben   

      vissza kell fizetni a pénzt!!!) a Város Vezetése?                                                    

Válasz: Ahogy az előbb említettem, a kivitelezés teljesítési foka jóval felülmúlja a 

kifizetési fokot, tehát szó sincs visszafizetésről, az esetleges levonásokra a még 

rendelkezésünkre álló pénzösszeg fedezetet nyújthat.  

4.  Lesznek-e személyi felelősei és konzekvenciái a kialakult helyzetnek? Értem ezalatt    

      mind a Város Vezetését, mind a munkálatokat irányító Pro-Szentendre Kft.-t?  

Válasz: A beruházás befejezésekor, figyelembe véve a kivitelezésben bármely 

pozícióban közreműködők szerepét, álláspontját, a szakértői véleményeket, lehet akár 

személyi felelősség kérdésében akár a konzekvenciák kérdésében lépéseket tenni.” 

 

Megkérdezi Képviselő úrtól, elfogadja-e a választ.  

 

dr. Filó András képviselő: elfogadja a választ, hiszen márciusban visszatérnek a témára. 

Most csak a figyelmet szerette volna felhívni az esetleges visszafizetési kötelezettségről. 

 

  

26. Egyebek 
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felhívja a figyelmet, hogy a vagyonnyilatkozatok leadási 

határideje január 31.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a decemberi ülésen felhívta a figyelmet egy szigetmonostori kislányra, 

akinek a Képviselő-testület kifejezte jókívánságait. Beszámol arról, hogy a kislány állapota 

először rosszabbra fordult, majd öt hét alatt öt műtéten esett át. Most javult az állapota, 

kikerült az intenzív osztályról. A szülőkkel együtt köszöni az anyagi és a lelki támogatást.  
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Kiss Károly képviselő: jelzi, hogy a V-8 Uszoda előtti járdák levédése – hosszú idő után – a 

fém pollerek elhelyezésével megoldódott. Sajnos mostanában viszont egyre több telefont kap 

arról, hogy az autósok az úttesten parkolnak. Kéri, hogy az esti órákban a Rendőrség 

fokozottabban figyelje a területet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy február 9-én 15 órakor kerül sor a következő 

testületi ülésre. Február 15-én 17 órakor közmeghallgatást tartanak, és február 16-án 

rendkívüli testületi ülés lesz a költségvetésről.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: megkísérlik február 9-e előtti hét csütörtökén a testületi 

anyagot kiküldeni, de jelzi, hogy az állami normatíva tekintetében január 31-én kapják meg az 

adatokat, elképzelhetőnek tartja, hogy a költségvetési előterjesztés kiküldése csúszni fog.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, 20.54 órakor az ülést 

bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

polgármester címzetes főjegyző 

 
 


