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Szám: 26/2012. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2012. július 19-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel  

tartott rendkívüli üléséről 

 

 

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

Zoltán, dr. Dukai Miklós, dr. Filó András, Kiss Károly, Magyar Judit, 

dr. Pázmány Annamária, Pintér Ádám  és Tolonics Gyula képviselők 

 

Távol van: Fekete János, Fülöp Zsolt, dr. Kőrösi Tibor, Kun Csaba és Zakar 

Ágnes képviselők  

   

Hivatalból jelen 

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

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

Tanácskozási joggal jelen van az ülésen:  dr. Ligetfalvi Kinga jegyzői kabinet vezetője, 

Bartha Enikő szervezési iroda vezetője, dr. Dóka Zsolt jogi iroda 

vezetője, dr. Weszner Judit irodavezető, Kádár Kristóf 

kommunikációs referens 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 17.13 órakor az ülést megnyitja, jelenlévő képviselők száma 

10 fő, az ülés határozatképes. 

Két sürgősségi indítvány készült, melyek: 

1. a kulturális és turisztikai vezetői állás betöltésére kiírt pályázatról, 

2. a VSz Zrt. Gazdasági Ellátó szervezettől jogutódlással megszerzett tartozásainak 

rendezéséről.  

Szavazásra bocsátja a kulturális és turisztikai vezetői állás betöltésére kiírt pályázatról 

készített sürgősségi indítvány napirendre vételét:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3938   Száma: 12.07.19/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 július 19 17:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 66.67 
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Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   33.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Fekete János Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

Fekete János képviselő megérkezik az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 11 fő.  

 

Szavazásra bocsátja  a VSz Zrt. Gazdasági Ellátó Szervezettől jogutódlással megszerzett 

tartozásainak rendezéséről készített sürgősségi indítvány napirendre vételét:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3939   Száma: 12.07.19/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 július 19 17:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

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

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

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

előterjesztések napirendre vételét:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3940   Száma: 12.07.19/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 július 19 17:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 
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NAPIREND 

 

 

 Sürgősségi indítvány a kulturális és turisztikai 

vezetői állás betöltésére kiírt pályázatról  

Dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Sürgősségi indítvány a VSz Zrt. Gazdasági 

Ellátó Szervezettől jogutódlással megszerzett 

tartozásainak rendezéséről 

Polányi Sándor 

reorganizációért felelős 

alpolgármester 

1. Előterjesztés Aquapalace Kft. ügyvezetői 

pályázat elbírálásáról  

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

alapján zárt ülés! 

Polányi Sándor 

reorganizációért felelős 

alpolgármester 

2. Előterjesztés 2012. évi Vagyonstratégiáról 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Polányi Sándor 

reorganizációért felelős 

alpolgármester 

3. Előterjesztés a Dunakorzón található 

„Gomba” nevű felépítmény és a Bogdányi u. 

9. sz. alatti ingatlan cseréjéről 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Polányi Sándor 

reorganizációért felelős 

alpolgármester 

4. Előterjesztés Bányatóval kapcsolatos 

szerződésről 

Polányi Sándor 

reorganizációért felelős 

alpolgármester 

5. Előterjesztés a bérlői tartozásokból eredő 

részletfizetési kérelmekről  

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 
 

Polányi Sándor 

reorganizációért felelős 

alpolgármester 

6. Előterjesztés a közterület-használat rendjéről 

szóló rendelet módosításáról 

dr. Török Balázs 

alpolgármester 

7. Előterjesztés Hoi-An városával kötendő 

testvérvárosi szerződés jóváhagyásáról 

dr. Dietz Ferenc  

polgármester 

8. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal alapító 

okiratának módosításáról 

dr. Molnár Ildikó 

címzetes főjegyző 
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Sürgősségi indítvány a kulturális és turisztikai vezetői állás betöltésére kiírt 

pályázatról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti a sürgősségi indítványt. Elmondja, hogy a bizottsági 

meghallgatások után kaptak értesítést az állami feladat átadásokról, amelyek alapvetően 

érintik az egész intézményrendszer működését. Erre való tekintettel javasolja, hogy az eljárást 

nyilvánítsák eredménytelennek, és a későbbiek során döntsenek a kérdésben. Megadja a szót.  

 

dr. Filó András képviselő: a Reorganizációs Irányító Bizottság struktúráját kérdezi, valamint 

azt, hogy milyen hatalommal bír? Azt látja, hogy ez a Bizottság előre mindent eldönt, 

kihagyva ebből a képviselőket.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztat, hogy a jelölteket a szakmai bizottság is 

meghallgatta javaslattétel céljából. Megadja a szót a Reorganizációért felelős 

alpolgármesternek, hogy adjon tájékoztatást a RIB munkájáról.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: felsorolja a RIB tagjait, és elmondja, 

hogy a reorganizációval kapcsolatos dolgokat beszélik meg, heti rendszerességgel. Jelen 

esetben a RIB véleményével segített az előterjesztőnek, mivel ezek a kinevezések nem a régi 

struktúra szerinti kinevezések.  

 

dr. Filó András képviselő: arra nem kapott választ, hogy a bizottságot ki hozta létre, és 

hogyan illeszkedik az SZMSZ-be? Azt látja, hogy a Reorganizációért felelős alpolgármester 

behozza a Hivatalba a saját embereit, és ők töltenek be minden tisztséget, amelyet nem tud 

elfogadni. Határozatot szeretne látni a bizottság létrehozásáról.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a reorganizáció folyamatában kiemelt szerepe van az 

Önkormányzat belső operatív vezetésének. A RIB nem SZMSZ - ben létrehozott bizottság, 

hanem egy olyan, a szervezeti struktúrában lévő felsővezetőknek a szakmai csoportja, amely a 

reorganizáció folyamatát segíti.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a reorganizáció akciótervét elfogadta 

a testület, melyben ez a bizottság – mint döntés előkészítő - is szerepelt. A bizottság csak 

javaslatokat tesz, amely javaslatok alapján minden esetben a testület dönt.   

 

Magyar Judit képviselő: elfogadja, hogy a polgármesternek joga van tanácsot kérni, de 

kifogásolja, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén 5 jelöltet mutattak be, akik között 

Bartha Anikó nem szerepelt. Kéri, a bizottságot, hogy ne „szűrjenek elő”, mert ki tudják 

maguk alakítani a saját véleményüket, és minden pályázót meg kívánnak hallgatni. 

Megjegyzi, hogy az AquaPalace Kft. esetében 3 pályázót hallgattak meg, és kiderült, hogy 

sokkal többen pályáztak. Kéri, hogy a képviselők hatáskörét ne vegyék el.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy azok a jelöltek estek ki, akik a végzettségük, 

illetve a gyakorlatuk alapján egyáltalán nem alkalmasak a tisztség betöltésére.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: kiegészítésük elmondja még, hogy a bizottsági elnök – jelen 

esetben az Oktatási és Kulturális Bizottság – joga, hogy eldöntse, kit hív meg az ülésére, kit 

hallgat meg, és kit javasol a testületnek megtárgyalásra. A bizottság elnöke jelen esetben úgy 
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ítélte meg, hogy Bartha Anikót – a pályázata alapján – úgy ítélte meg, hogy ne hallgassa meg 

a bizottság.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a képviselők egyik pályázati anyagot sem 

találták kifogástalannak, és volt olyan képviselő is, aki bejött a Hivatalba, és megnézte az 

összes pályázatot. Megjegyzi, hogy erre minden képviselőnek lehetősége van, hiszen ezek az 

anyagok nem titkosak.  

 

Fekete János képviselő: ha a képviselőket nem vonják be az előterjesztések előkészítésébe, 

akkor nem tudnak felelősségteljes döntést hozni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy Fülöp Zsolt képviselő úr volt, 

aki bejött a Hivatalba, és az összes pályázatot megnézte, de nem adott hozzá javaslatot, és 

nem is kérte, hogy kit hallgassanak meg. Ezért nem érti a kifogását. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: elmondja, hogy a gazdasági életben 

köztudott, hogy minden projektnek van egy irányító bizottsága, amely jelen esetben a RIB. Ez 

a bizottság nem hoz döntéseket, hanem megbeszélik a problémákat. A meghallgatásokkal 

kapcsolatban elmondja, hogy csak azokat a pályázókat hívták be, akik a pályázat kiírás 

minden pontjának megfeleltek. Példákat említ ennek illusztrálására, valamint a jelentkezők 

szűrésének sorrendjét ismerteti. Elmondja, hogy a bizottságokat levélben kérték, hogy a 

polgármestert segítendő hallgassák meg a kiválasztott jelölteket, de a döntéshozó a témában 

mindenképpen a Képviselő-testület.  

 

Magyar Judit képviselő: kéri, hogy a jövőben kerüljön az előterjesztésben rögzítésre, hogy a 

javasolt személyeken kívül még ki adott be pályázatot, amelyet formai – vagy egyéb okok 

miatt – nem tartottak megfelelőnek, hogy a szakbizottságok elé kerüljön. Kifogásolja, hogy 

ebben a ciklusban az ellenzéki képviselőkhöz kevés információ jut el.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri ne politizáljanak a kérdésben, hiszen a pályázatot a 

testület írta ki, amelynek ismert volt a beadási határideje, és meg lehetett volna tekinteni a 

pályázatokat.  

 

Fekete János képviselő: jelzi, hogy a nyári szabadságolások miatt nem minden esetben 

tudnak érdemben beszélni egymással Fülöp Zsolttal, ezért nem tudott arról, hogy a TESZ 

másik képviselője megtekintette a pályázatokat.  

 

Mikrofonon kívül dr. Filó András képviselő kérdést tesz fel a Reorganizációért felelős 

alpolgármesternek, valamint plusz hozzászólási időt kér .  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: a kérdésre válaszolva elmondja, 

hogy ez év április 26-i 1. számú reorganizációs jelentésben szerepel, hogy megalakították a 

reorganizációs irányító bizottságot (RIB), és kik ennek a tagjai.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja dr. Filó András képviselő plusz 

hozzászólási időt kérő ügyrendi kérését.  

 

 

Szavazás eredménye 
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#: 3941   Száma: 12.07.19/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 július 19 17:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 90.91 66.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 9.09 6.67 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

 

dr. Filó András képviselő: az SZMSZ alapján a bizottsági elnököknek nincs olyan joga, hogy 

a pályázók közül a bizottsági ülésre azt hív meg, akit akar.  A pályázat bírálata során fel kell 

sorolni azokat is, akiket bizonyos okok miatt kizártak. Nem fogadható el ez az eljárás, hogy a 

képviselők nem ismerhetik meg az összes pályázót. A reorganizációs jelentésben leírt 

bizottság létrehozása pedig nem képviselő-testületi döntés, ezért előszűrésre való jogosultsága 

sem lehet.   

 

dr. Dukai Miklós képviselő: az elhangzottak alapján javasolja, hogy érvénytelenítsék a 

pályázatot, hiszen egyik pályázat sem ütötte meg azt a mércét, amely alapján dönteni lehetne, 

ezután pedig zárják le a vitát.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jogilag pontosít, amely szerint eredménytelennek lehet 

nyilvánítani a pályázatot. Megjegyzi, hogy nem azért, mert a pályázók alkalmatlanok, hanem 
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jogszabályváltozás-tervezet miatt, így az egész kérdéskört át kell gondolni. Szavazásra 

bocsátja a vita lezárására vonatkozó ügyrendi javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3942   Száma: 12.07.19/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 július 19 17:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a Reorganizációért felelős alpolgármesternek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: tájékoztat, hogy a RIB-nek 

semmilyen leírt joga nincs, mindössze annyi, hogy dolgoznak. Elmondja még, hogy ha egy 

jelentkezőnek olyan a pályázata, amely alapján lehet látni, hogy nem felel meg az elvárásnak, 

akkor felesleges behívni a testület elé.  

 

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

határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 3943   Száma: 12.07.19/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 július 19 17:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 81.82 60.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 18.18 13.33 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

dr. Filó András Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

251/2012. (VII. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kulturális és 

turisztikai vezetői állás betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 
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Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Zrt. Gazdasági Ellátó Szervezettől     

jogutódlással megszerzett tartozásainak rendezéséről  

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a Reorganizációért felelős alpolgármesternek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: ismerteti az előterjesztést, amely 

arról szól, hogy a GESZ-nek olyan kifizetetlen számlái vannak, amelyeket most kell 

teljesíteni, és amelyek az Önkormányzatot terhelik.  

 

Magyar Judit képviselő: milyen forrásból lesznek kifizetve a számlák?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: működési költség terhére. Egyéb kérdés, észrevétel nem 

lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3944   Száma: 12.07.19/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 július 19 17:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 
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Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

252/2012. (VII. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat a VSZ Zrt.-nek - a Gazdasági 

Ellátó Szervezet, valamint a Püspökmajor lakótelepi bölcsőde közétkeztetési 

feladatainak átvétele miatt keletkezett, a mellékletben felsorolt, 2012. június 30. 

napjáig kibocsátott számlák alapján fennálló - szállítói tartozásait átvállalja, és felkéri 

a Polgármesteri Hivatalt a számlák kiegyenlítésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. július 25. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés soron 

következő módosításakor az 1. pontban foglalt döntés költségvetést érintő hatásáról 

szóló változást is terjessze a Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: polgármester, Központi Kontrolling Iroada vezetője 

Határidő: a 2012. évi költségvetés soron következő módosítása 

 

 

           

1. Előterjesztés az Aquapalace Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester  
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy az érdekeltek hozzájárultak a nyílt ülésen 

történő tárgyaláshoz. Megadja a szót.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: tájékoztat, hogy 6 pályázat érkezett, 

amelyek közül 3 jelentkezőt tartanak alkalmasnak a feladatra, ők: Bacsa Csaba, Balogh Zoltán 

és Horváth Balázs. A meghallgatások alapján készült véleményezések alapján Balogh Zoltánt 

javasolja az AquaPalace Kft. ügyvezetőjének. Javasolja továbbá Bacsa Csaba ügyvezetői 

munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését, aki ezt már alá is írta.  

  

dr. Filó András képviselő: az előterjesztésből idéz: „A meghallgatás és a benyújtott pályázat 

alapján a Reorganizációs Irányító Bizottság Balogh Zoltánt jelöli az Aquapalace Kft. 

ügyvezetői feladatainak ellátására.”  Megjegyzi, hogy a meghallgatás alapján a Gazdasági és 

Városüzemeltetési Bizottság nem támogatta egyik pályázót sem, és a Jogi és Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság jelen volt három tagja közül is csak ketten támogatták. Megjegyzi, hogy 

amennyiben nem így volt, akkor elnézést kér. Visszautasítja ezt a fajta szűrést, mert joga van 
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ahhoz, hogy bárkit – aki beadta a pályázatát – meghallgasson. Megjegyzi még, hogy most azt 

az ügyvezetőt küldik el, aki rendbe hozta az AquaPalace Kft-t.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a reorganizáció folyamatát ismerteti, amely menetrendjét a 

Reorganizációért felelős alpolgármester leírta és ismertette. Elismerve azt, hogy Bacsa Csaba 

sok és jelentős munkát végzett, ezért beszélgettek vele több körben is. Most a gazdasági 

problémát kell megoldani, ezért egy másfajta személyiségű vezetőre van szükség. Bacsa 

Csabával kapcsolatban vannak egyéb elgondolások.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: tájékoztatásul elmondja, hogy együttes ülésen tárgyalta az 

előterjesztést a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság és a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság, amely során nem kapta meg a minősített többséget, ezért szerepel a kivonatban, 

hogy nem támogatják a határozati javaslatot. Név szerint ismerteti a szavazás eredményét.  

 

Magyar Judit képviselő: a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság a határozatában Bacsa 

Csaba mellett sokkal több pozitívumot, mint negatívumot írt, ezért véleménye szerint őt 

tartják alkalmasnak az ügyvezetői tisztségre, ezzel szemben a városvezetés Balogh Zoltánt 

javasolta. Összehasonlításként néhány véleményt felolvas. Elmondja, hogy Bacsa Csabát 

alkalmasnak találja a funkció betöltésére. Javasolja átgondolni még egyszer a jelölt személyét.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, hogy szavaztasson Bacsa Csaba személyéről is?  

 

Magyar Judit képviselő mikrofonon kívül igennel válaszol.  

 

Fekete János képviselő: felhívja a figyelmet, hogy Balogh Zoltán üzleti terve 6-8 oldalon 

keresztül megegyezik Bacsa Csaba 2012. évi üzleti tervével. Elmondja azt is, hogy a jelölt 

Esztergomban 400 mFt-os tartozást halmozott fel, ami miatt a városvezetés kirúgta.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, hogy Balogh Zoltán anyagát látta-e Képviselő úr?  

 

 

Fekete János képviselő mikrofonon kívül igennel válaszol.   

 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: jelen volt a Gazdasági és 

Városüzemeltetési Bizottság ülésén, és az ott tapasztaltak alapján szeretné elmondani 

véleményét, de mivel személyi kérdésről van szó, zárt ülés elrendelését kéri.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: javasolja, szavazzanak a zárt ülés elrendeléséről.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3945   Száma: 12.07.19/1/0/A/KT 

Ideje: 2012 július 19 17:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 63.64 46.66 

Nem 3 27.27 20.00 

Tartózkodik 1 9.09 6.67 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Fekete János Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Magyar Judit Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

ülés elrendelését, ezért továbbra is nyílt ülésen folytatódik a tanácskozás.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: elmondja, hogy Bacsa Csaba 

elmondta neki, hogy belefáradt az elmúlt időszakban történt dolgokba, mert az általa javasolt 

dolgok rendre elakadtak.  Elképzelhetőnek tartja, hogy ha egy másik feladatot kap, akkor azt 

újabb nagy energiával tudja ellátni, de most, a reorganizáció kapcsán olyan vezetőre van 

szükség, akinek a javaslatait nem lehet megakasztani, tehát energikus menedzserre van 

szükség, ezért javasolta, hogy új vezetőt válasszanak az uszoda élére. A reorganizáció 

folyamatát olyan emberrel kell csinálni, aki nem vesztette el az energiáját.  

 

dr. Filó András képviselő: sérelmezi, hogy kedden este értesítették, hogy másnap bizottsági 

ülés lesz. Ezen nem tudott részt venni – talán ez volt az első bizottsági ülés, amelyen nem volt 

jelen – ezért nem ismeri a pályázatokat. Felhívja a figyelmet, hogy ha plagizálás történt, akkor 

Balogh Zoltán neve fel sem merülhet. Kérdezi, hogy Bacsa Csabának, aki nagycsaládos 

ember, mi lesz a további sorsa? Az Arcadom Kft-vel szembeni garanciális javításokra hívja 

fel még a figyelmet, amelyeket ő szorgalmazott. Az említett lízingdíjjal kapcsolatban 

javasolja, hogy ebbe a témába ne menjenek bele, mert ehhez Bacsa Csabának nincs semmi 

köze. Konkrétan szeretné tudni, hogy mik a tervek a volt ügyvezetővel.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a Reorganizációért felelős alpolgármestert, reagáljon az 

elhangzottakra.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: szerinte Bacsa Csaba a garanciális 

javítások ügyében az Arcadom Kft-vel történt tárgyalások során negatív eredményt ért el – a 

jelzett hibák mintegy fele jogtalan volt – így újra kellett kezdeni a tárgyalásokat. A személyi 

kérdésekkel kapcsolatban elmondja, hogy a reorganizáció során leginkább itt van szükség a 

változásokra, mert ha semmit nem változtatnak, akkor nem változik semmi. A 

reorganizációnak nem az a célja, hogy a városban foglalkoztatott embereket tovább 

foglalkoztassa. Úgy gondolja, hogy a képviselőknek a várost kell képviselniük, nem pedig 

egy-egy személyt. Azt is elmondja, hogy ha az önkormányzat pénzzel gazdálkodik, akkor az 

önkormányzati és a gazdasági szabályokat együtt kell tekinteni, most pedig az első prioritás a 

város gazdasági rendbe tétele.  

A plágiummal kapcsolatban tájékoztat, hogy Bacsa Csaba az uszoda átvételekor többször 

beszélt Balogh Zoltánnal, sokat konzultáltak, ismerik egymást.  

 

Fekete János képviselő: véleménye szerint csak akkor váltsák le Bacsa Csabát, ha jobbat 

találnak helyette. Elmondja, hogy Balogh Zoltán 400 mFt-os hiány halmozott fel, 

mulasztásokat és problémákat hagyott maga után, és a V-8 Uszoda megmentésére tett 

javaslataival sem ért egyet – jegyáremelés, létszámleépítés. Nem Bacsa Csabához 

ragaszkodik, hanem ahhoz, hogy az uszoda élén olyan ember legyen, aki nem viszi azt 

csődbe, és a városnak nem kerül később sokkal nagyobb áldozatába.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: az elhangzottakra reagálva 

elmondja, hogy már előzőleg is elmondta, hogy a jegyáremelés elkerülhetetlen. A 

létszámleépítéssel kapcsolatban ismerteti, hogy az esetleges állami átvétel kapcsán végzett 

átvilágítás során több mint 20 %-os létszámcsökkentést javasoltak. Megjegyzi, hogy az 

Önkormányzat januárban 10 %-kal csökkentette a Hivatal létszámát, amelyet tovább fog 

csökkenteni, akkor elvárható, hogy a gazdasági társaság is tegye a dolgát. Alapvetően 

azonban az energia kérdése a legfontosabb.  

 

Tolonics Gyula képviselő: felhívja a figyelmet, hogy ha a város nem támogatta volna az 

uszoda működését, akkor ugyanúgy jártak volna, mint Esztergomban.  

 

Fekete János képviselő mikrofonon kívül 2 perc hozzászólási időt kér.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a hozzászólási időre vonatkozó kérést:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3946   Száma: 12.07.19/1/0/A/KT 

Ideje: 2012 július 19 18:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 7 70.00 46.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 3 30.00 20.00 

Szavazott 10 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   33.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

Dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület elutasította a 

hozzászólási időre tett kérést.  

Kéri, az ülésterembe hívják be Balogh Zoltán urat.  

 

Balogh Zoltán úr megérkezik az ülésterembe.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: köszönti a pályázót. Kéri a képviselőket, hogy a testülethez 

méltóan tegyék majd fel kérdéseiket.  

Megadja a szót a pályázónak. 

 

Balogh Zoltán pályázó: röviden bemutatkozik és ismerteti a pályázatát, valamint tájékoztatást 

ad az esztergomi fürdőben végzett tevékenységéről.  

 

dr. Filó András képviselő: magyarázatot kér a pályázatában és Bacsa Csaba pályázatában 

szereplő egyezésről.  

 

Balogh Zoltán pályázó: elmondja, hogy az egyszerűsített éves beszámoló alapján nem 

lehetett a pályázatot elkészíteni, ezért az interneten kereste, és találta meg a V-8 Uszoda üzleti 

tervét, amelyből valóban felhasznált információkat. Felhívja azonban a figyelmet, hogy a 

pályázatában ezt fel is tüntette.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: a határozati javaslat 5. pontját javasolja kiegészíteni azzal, hogy 

az átadás-átvételt az „egyes állami szervek és állami tulajdonú, valamint egyéb szervezetek 

átadás-átvételi eljárásáról szóló 2/2010. (VI.8.) KIM rendelet alapján meghatározott 

előírásoknak megfelelően” végezzék el.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a Reorganizációért felelős alpolgármestertől kérdezi, 

befogadja-e a módosító javaslatot?  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: befogadja. Az ő módosító javaslata 

pedig, hogy a határozati javaslat 2. pontjába kéri megfogalmazni, hogy a távozó ügyvezetőnek 

2 havi munkabérnek megfelelő jutalmat szavazzon meg a Képviselő-testület.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: külön határozatban javasolja megfogalmazni, az 

alábbiak szerint: 

„Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aquapalace Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft ügyvezetőjét, Bacsa Csabát kettő havi alapbérének megfelelő összegű 

jutalomban részesíti. 

Felkéri az Aquapalace Kft ügyvezetőjét, hogy az Aquapalace Kft költségvetése terhére 

gondoskodjon a fenti összeg kifizetéséről. 

 

Felelős: Aquapalace Kft ügyvezetője 

Határidő: azonnal” 

 

Magyar Judit képviselő: kérdése, hogy ez a javaslat a reorganizációs elképzelésbe beleillik-

e, illetve az összegnek mi a forrása? 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: a forrás az AquaPalace 

költségvetése. Elismerik az ügyvezető tevékenységét, de most a jövőről hoznak döntést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy Bacsa Csaba 

ügyvezetői tisztségét meghosszabbítják 1 évvel.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3947   Száma: 12.07.19/1/0/A/KT 

Ideje: 2012 július 19 18:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 30.00 20.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 7 70.00 46.67 

Szavazott 10 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   33.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 



 17 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Pintér Ádám SZISB elnök Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy Bacsa Csaba további kinevezése nem 

kapott támogatást a Képviselő-testülettől.  

 

Tolonics Gyula képviselő: 2 perc szünetet kér.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3948   Száma: 12.07.19/1/0/A/KT 

Ideje: 2012 július 19 18:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 81.82 59.99 

Nem 1 9.09 6.67 

Tartózkodik 1 9.09 6.67 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Kiss Károly Igen - 
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Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Filó András Nem - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

18.32 órától 18.36 óráig szünet.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja egyben Balogh Zoltán pályázó 

megválasztását tartalmazó, és Bacsa Csaba jutalmára vonatkozó határozati javaslatokat. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3949   Száma: 12.07.19/1/0/A/KT 

Ideje: 2012 július 19 18:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 72.73 53.33 

Nem 3 27.27 20.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Fekete János Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Magyar Judit Nem - 
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Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

  

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

253/2012. (VII. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aquapalace Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft- vel kapcsolatban úgy dönt, hogy: 

 

1. az ügyvezetői tisztségből Bacsa Csabát visszahívja 2012. július 23-i hatállyal 

2. felkéri a Polgármestert, hogy Bacsa Csaba munkaszerződésének közös megegyezéssel 

történő megszüntetése iránt intézkedjen 

3. a cég új ügyvezetőjének 2012. július 23. napjától 2013. július 23. napjáig terjedő 

időtartamra Balogh Zoltánt (születési hely és idő: Dorog, 1967.03.31.; anyja neve: Karkó 

Ilona; lakcím: 2510 Dorog, Patak sor 46; adóazonosító jel: 8366133222) választja meg. 

4. felhatalmazza a Polgármestert, hogy Balogh Zoltánnal - az alábbi feltételekkel - 

munkaszerződést kössön: 

a) a munkaviszony 2012. július 23. napjától 2013. július 23. napjáig 

terjedő határozott időtartamra jön létre; 

b) a próbaidő időtartama: három hónap 

c) az ügyvezető alapbére: bruttó 507.800,- Ft/hó, egyéb juttatások 

nincsenek. 

5. felkéri a leköszönő és az újonnan megválasztott ügyvezetőt, hogy a feladatok és iratok 

dokumentált átadás-átvételéről gondoskodjanak, különös tekintettel az Arcadom-ügyre, egyes 

állami szervek és állami tulajdonú, valamint egyéb szervezetek átadás-átvételi eljárásáról 

szóló 2/2010. (VI.8.) KIM rendelet alapján meghatározott előírásoknak megfelelően 

6. az Alapító Okirat 12/A. pontja az alábbiak szerint módosul: 1. A Társaság ügyvezetője 

2012. július 23. napjától 2013. július 23. napjáig terjedő időtartamra Balogh Zoltán (születési 

hely és id Dorog, 1967.03.31; anyja neve: Karkó Ilona; lakcím: 2510 Dorog, Patak sor 46.; 

adóazonosító jel: 8366133222).; 13. A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az 

ügyvezető gyakorolja.; 15. Az ügyvezető tevékenységét munkaviszony keretében látja el, 

amelynek feltételeit az Alapító állapítja meg. 

7. elfogadja a cég módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 

melléklete szerinti tartalommal. 

8. felkéri a cég ügyvezetőjét, hogy a változások cégnyilvántartáson történő átvezetéséről 

gondoskodjon. 

 

 

Felelős: 
1-4. pont: Polgármester 

5. pont: Bacsa Csaba volt ügyvezető, Balogh Zoltán újonnan megválasztott ügyvezető 

6-7. pont: Jegyző 

8. pont: Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetője 
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Határidő: 
1. pont: azonnal 

2. pont: 2012. július 23. 

3. pont: azonnal 

4. pont: 2012. július 23. 

5. pont: 2012. július 23. 

6-7. pont: azonnal 

8. pont: 2012. augusztus 17. 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

254/2012. (VII. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aquapalace Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft ügyvezetőjét, Bacsa Csabát kettő havi alapbérének megfelelő összegű 

jutalomban részesíti. 

Felkéri az Aquapalace Kft ügyvezetőjét, hogy az Aquapalace Kft költségvetése terhére 

gondoskodjon a fenti összeg kifizetéséről. 

 

Felelős: Aquapalace Kft ügyvezetője 

Határidő: azonnal 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: gratulál a nyertes pályázónak és jó munkát kíván.  

 

      

2. Előterjesztés a 2012. évi Vagyonstratégiáról  

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester  

 

 

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

az új vagyonstratégiára a reorganizáció miatt volt szükség. Kiemelt feladatként jelölte meg az 

előterjesztő, hogy a vagyonstratégia úgy kerüljön elfogadásra, tekintettel a mostani helyzetre, 

hogy a város rövid és hosszú távú céljait figyelembe veszi az aktív vagyongazdálkodás 

érdekében. Ez alapján készült el az új anyag, amely ezeket a prioritásokat tartalmazza. A Jogi 

és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak van ehhez egy véleménye, mely alapján kérik, hogy a 

vagyonértékelésnek egyes kérdéseit jogilag is vizsgálják meg. Megjegyzi, hogy az előző 

napirendhez visszatérve, kéri dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy az Arcadommal 

kapcsolatban készüljön anyag a szavatosság tekintetében a Jogi Bizottság következő ülésére. 

Megadja a szót Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármesternek, az anyag 

előterjesztőjének.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Elmondja, hogy elkészült a várva 

várt vagyonstratégia, melyet most lehet megnézni és megvitatni.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót bizottsági elnököknek, képviselőknek. 

Elsőnek Magyar Judit képviselőnek.  

 

Magyar Judit képviselő: Véleménye szerint ez az anyag elnagyolt, az előző vagyonstratégia 

sokkal jobb. Úgy gondolja, hogy a vagyonról számadatok nélkül beszélni nem lehet. Nem 

látja azt a fenntarthatósági pályát, ami itt a cél, és azt, hogy ez a vagyonstratégiából meg tud 

valósulni. Továbbá azt sem érti, hogy miért nem a reorganizációs akciótervet alakították a 

vagyongazdálkodáshoz. Ezt követően részletekben fűz észrevételeket a vagyonstratégia 

anyagával kapcsolatban. Miután lejárt a hozzászólási időkerete, ezért még két perc 

hozzászólási időt kér.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja Magyar Judit képviselő kérését.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3950   Száma: 12.07.19/2/0/A/KT 

Ideje: 2012 július 19 18:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület két perc hozzászólási 

időt engedélyezett Magyar Judit képviselő számára. 

 

Magyar Judit képviselő: Összegezve elmondja, hogy ez a vagyonstratégia számára így nem 

elfogadható, szeretne a kérdéseire választ kapni, és szeretné, ha a Képviselő-testület a 

garázsoknál az eladások helyett, inkább a hosszabbtávú kiadást venné figyelembe. Továbbá 

szeretne egy számítást arra vonatkozóan, hogy az új vagyonstratégia kapcsán 2012-ben 

milyen összegű bevétel várható.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: A vagyonstratégiával kapcsolatban elmondja, hogy az előző 

stratégia is jó volt, de nem a reorganizációt figyelembe véve készült.  Felolvas egy részt a 

vagyonstratégiából, melyet fontosnak tart ahhoz, hogy érthető legyen az új stratégia célja. 

Megadja a szót Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármesternek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Véleménye szerint ez nagy anyag, 

csak nézőpont kérdése. A számadatokkal kapcsolatban elmondja, hogy az Önkormányzat 

vagyonának összesen 17.194.000,000,- forint a könyv szerint értéke, a becsült értéke 

22.906.000,000,- forint. A kettő között lévő 5 milliárd forint különbözet miatt lett az írva, 

hogy vagyonkataszter. A továbbiakban ecseteli, hogy miért nem lehetséges ebben a 

helyzetben számadatokról beszélni, elmondja, hogy mi a helyzet normál gazdasági 

helyzetben, és mi a mostaniban. Amennyiben helyreáll a gazdaság, akkor azonnal meg kell 

változtatni ezt a vagyonkoncepciót. Véleménye szerint számadatokat felelőséggel most sem 

lehet mondani, vannak számítások, és vannak vágyak. Felkéri Ferencné Kovács Hajnalka 

vagyongazdálkodási irodavezetőt, hogy válaszoljon a többi kérdésre. 

 

Ferencné Kovács Hajnalka vagyongazdálkodási irodavezető: Az óvadék kérdését azért 

tartották szükségesnek, mert a szerződések régiek, és a nagyrészükből ez hiányzott. Az 

óvadék bekérés célja, hogy amennyiben tartozás lép fel a bérlők részéről, akkor az óvadékból 

ezt le lehet emelni, majd a későbbiekben kiegészítő biztosítékként be lehet kérni. A 

garázsokkal kapcsolatban elmondja, hogy hosszútávon valóban a kiadás célszerű, ezért a kiírt 

pályázatoknál csak akkor mondják fel a bérleti díjakat, ha valaki ténylegesen megvásárolja. 

Ezzel kapcsolatban jelenleg nincs túljelentkezés, eddig két garázs lett eladva. A továbbiakban 

Magyar Judit képviselő észrevételeire reagál.  

 

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

 

dr. Filó András képviselő: A kataszterrel kapcsolatban kifogásolja, hogy pontatlan és a 

22.906.000.000,- Ft helyett 23. milliárd forint lett megjelölve. Nem érti, hogy az 

Önkormányzat vagyona hogyan lett kiszámítva. A továbbiakban a helységbérleteknél az 

egyoldalú szerződésmódosításokat kifogásolja, ami véleménye szerint szerződésszegésnek 

számít. Megemlíti, hogy ebben a gazdasági helyzetben a 20%-os bérleti díjemelés kontra 

produktív, és Komáromban ebből kifolyólag 50%-al csökkentették a bérleti díjakat, hogy a 

bérlők megmaradjanak.  A továbbiakban egyetért azzal, hogy a belvárosban lévő szociális 

bérlakásokat felszámolják, majd további észrevételeket fűz a vagyonstratégiával 

kapcsolatban.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Elmondja, hogy pontos összeget 

mondott, és a vagyonkataszterben kerekítés szerepel. A továbbiakban ecseteli a 

forgalomképes, és korlátozottan forgalomképes vagyon kiszámításának módját.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Ferencné Kovács Hajnalka 

vagyongazdálkodási irodavezetőnek, hogy válaszoljon a többi kérdésre. 

 

Ferencné Kovács Hajnalka vagyongazdálkodási irodavezető: Az egyoldalú bérleti 

díjemeléssel kapcsolatban elmondja, hogy ezeket valóban az Önkormányzat kezdeményezte, 

melyet a Képviselő-testület határozatban el is elfogadott, hogy 2.500,- Ft/m² legyen a 

minimum bérleti díj január 1-hatállyal.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy egyoldalúan lehet módosítani egy szerződést,  

más kérdés az, hogy a bérlő elfogadja vagy nem.  

 

Ferencné Kovács Hajnalka vagyongazdálkodási irodavezető: A Kálvária úttal kapcsolatban 

elmondja, hogy tulajdonosokat nem találtak az ÓBUDA TSZ régi papírjai között, ezt a 

földállományt, amelyre a „Temető kisajátítása” címén indított az Önkormányzat, ezt az 

államnak akarták átadni, hogy később kártalanítson belőle, de nem volt nevesítve, hogy kik a 

tulajdonosai. Amennyiben ezt az Önkormányzat visszaadja, akkor az állam tulajdonába kerül. 

Állásfoglalást is kértek ezzel a területtel kapcsolatban a Kormányhivataltól, melyre nem 

tudtak egyértelmű választ adni, miután közben az erre vonatkozó törvény is változott.  

 

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

 

dr. Filó András képviselő: Úgy tudja, hogy ez benne volt az ÓBUDA TSZ földalapjában, ez 

a tagi alkalmazotti földalapban volt. Tehát aki tagi alkalmazotti aranykoronával rendelkezett, 

az a tulajdonos. Ennek mindenképpen utána fog nézni, mert allergiás arra, ha 

magánszemélyek tulajdonát lenyúlják.  

 

Ferencné Kovács Hajnalka vagyongazdálkodási irodavezető: Nem célja az 

Önkormányzatnak „lenyúlni” a földterületeket.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri, hogy a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság vizsgálja 

meg a tulajdonosi kérdést ezzel kapcsolatban, ahol a szakmai vitákat is le lehet folytatni.  

 

Ferencné Kovács Hajnalka vagyongazdálkodási irodavezető: Elmondja, hogy a 

vagyonstratégiát legközelebb a novemberi Képviselő-testületi ülésen fogják tárgyalni, és 

akkor tud majd a változásokról beszámolni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Pázmány Annamária képviselőnek. 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatait 

ismerteti. Az egyik, hogy a már folyamatban lévő intézkedéseknél a szociális alapú bérleti 

díjak emelését évenkénti indexállással javasolták. A másik pedig, hogy a lefelé történő 

eltérítésnek van e jogi lehetősége, és amennyiben van, akkor a reorganizációért felelős 

alpolgármester helyett, a két alpolgármester együttes döntését javasolta a Bizottság, továbbá 

az elővásárlási jog lemondása esetén is a két alpolgármester közös aláírása javasolt. 

Javaslatként megemlíti még, hogy amennyiben az értékbecslésnél magasabb áron történik az 

értékesítés, akkor ott felmerülhet-e premizálás lehetősége. 

 

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

alpolgármesternek, hogy befogadja-e a javaslatokat.  
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Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Nem fogadja be az aláírásra tett 

javaslatot, mely szerint a két alpolgármester együttesen írjon alá. Kéri dr. Pázmány 

Annamária képviselőt, ismételje meg a többi bizottsági javaslatot.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: A Bizottsági ülésen felmerült, hogy a szociális alapú 

bérleti díjak emelése ne legyen magasabb, mint az évenkénti indexállás.  

 

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

alpolgármesternek, hogy befogadja-e ezt a javaslatot.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Igen, befogadja.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: A következő bizottsági javaslat, hogy amennyiben az 

értékbecslésnél magasabb áron történik az értékesítés, akkor ott felmerülhet-e premizálás 

lehetősége. 

 

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

alpolgármesternek, és kérdezi hogy befogadja-e ezt a javaslatot.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Igen, befogadja, és támogatja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri a két befogadott javaslatot beépíteni a 

vagyonstratégiába. A be nem fogadott javaslatról a későbbiekben szavaztat. Megadja a szót 

Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: Jónak tartja, hogy befektetés ösztönzéssel kívánják az ideérkező 

vállalkozókat segíteni, viszont kifogásolja, hogy erről bővebbet nem fognak tudni, és 

különösen negatívnak tartja, hogy a belterületbevonás ismét napirendre került a 

vagyonstratégiában.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Elmondja, hogy a belterület bevonás 

egy olyan joga az Önkormányzatnak, amiből bevétele van. Kihangsúlyozza, hogy az 

Önkormányzat, ha semmit nem tesz pénzzé, akkor ezt a hatalmas adósság állományt nagyon 

nehéz lesz megszüntetni. Javasolja ezt minden döntésnél figyelembe venni.  

 

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

 

Tolonics Gyula képviselő: A garázsokkal kapcsolatban érdeklődik, hogy mennyi nincs bérbe 

adva? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Ferencné Kovács Hajnalka 

vagyongazdálkodási irodavezetőnek, hogy válaszoljon a kérdésre. 

 

Ferencné Kovács Hajnalka vagyongazdálkodási irodavezető: Jelenleg 4 garázs áll üresen, 

ami nincs bérbe adva.  

 

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

javaslatra.  
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Magyar Judit képviselő: A vagyonstratégiában az értékesítésekből befolyó összeg 30 – 70%-

ban fordítódik adósságkonszolidációra, ezt javasolja módosítani 50 – 50%-ra.  

 

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

alpolgármesternek, és kérdezi hogy befogadja-e ezt a javaslatot.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Nem fogadja be.  

 

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

meg dr. Pázmány Annamária képviselő, és Magyar Judit képviselő két be nem fogadott 

határozati javaslatát.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Az első javaslat „Az értékbecslésben szereplő 

összegből értékesítés esetén 10%-al lefele történő eltérítés esetén jogi feltételek fennállásakor 

együttesen dönt a két alpolgármester”. A második javaslat „Az ingatlan értékesítésből 

származó bevétel 50-50%-ban kerüljön megosztásra, az állami ingatlanok állag megóvására, 

és az adósság konszolidációra fordítható összeg”.   

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3951   Száma: 12.07.19/2/0/A/KT 

Ideje: 2012 július 19 19:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 18.18 13.33 

Nem 1 9.09 6.67 

Tartózkodik 8 72.73 53.33 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Tolonics Gyula Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Pintér Ádám SZISB elnök Tart. - 
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dr. Török Balázs ált. alpolg. Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

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

fogadta el. Megadja a szót dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőnek.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Pontosítást javasol a határozatban, melyet indokol, 

majd felolvas. Javasolja elfogadni, „hogy a 180/2008. (V.13.) Kt. sz. határozatban és a 

497/2011. (XI.15.) Kt. sz. határozatban elfogadott vagyongazdálkodási koncepcióban szereplő 

határidők és prioritások tekintetében, jelen határozat mellékletét képező vagyonstratégiában 

szereplő határidők és prioritások az irányadóak.” 

 

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

alpolgármesternek, és kérdezi hogy befogadja-e ezt a javaslatot.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: igen, befogadta.  

 

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

módosításokkal együtt. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3952   Száma: 12.07.19/2/0/A/KT 

Ideje: 2012 július 19 19:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 72.73 53.33 

Nem 3 27.27 20.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 
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dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Fekete János Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Kun Csaba GVB elnök 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 

255/2012. (VII. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

-  a 180/2008.(V.13) Kt. határozatban és a 497/2011. ( XI.15.) Kt határozatban 

elfogadott Vagyongazdálkodási koncepcióban szereplő határidők és prioritások 

 tekintetében a jelen határozat mellékletét képező Vagyonstratégiában szereplő 

határidők és prioritások az irányadóak. 

 

- elfogadja a Reorganizáció kapcsán készült „Vagyonstratégiát”, és felkéri a 

polgármestert, valamint a reorganizációért felelős alpolgármestert, hogy a stratégiában 

megfogalmazott feladatok elvégzését kezdje meg, és a 2012-es novemberi testületi 

ülésen számoljon be az addig megtett intézkedésekről és hatásukról, a folyamatban 

lévő projektmunkákról 

- felkéri a polgármestert, hogy a Vagyonstratégiában szereplő jövőbeni gazdálkodási 

irányt a gazdasági társaságokra is terjessze ki a jogi lehetőségek keretein belül 

 

 

Felelős: Polgármester, Reorganizációért felelős alpolgármester 

Határidő: novemberi testületi ülés 

 

 

   

3. Előterjesztés a Dunakorzón található „Gomba” nevű felépítmény és a Bogdányi u. 

9. sz. alatti ingatlan cseréjéről 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester  
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót.  

 

Tolonics Gyula képviselő: 3 perc szünetet kér.  

 

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

 

#: 3953   Száma: 12.07.19/3/0/A/KT 

Ideje: 2012 július 19 19:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 90.00 60.00 

Nem 1 10.00 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   33.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

19.28 órától 19.39 óráig szünet.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót.  

 

dr. Filó András képviselő: a határozati javaslattal kapcsolatban tesz fel kérdést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a kérdésre a választ megadja. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot: 
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Szavazás eredménye 

 

#: 3954   Száma: 12.07.19/3/0/A/KT 

Ideje: 2012 július 19 19:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   33.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

256/2012. (VII. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

- a csere illetve az értékesítés érdekében a 1873 hrsz. társasházi ingatlant, albetéteivel 

együtt, kivonja a korlátozottan forgalomképes vagyonkörből és átsorolja a 

forgalomképes vagyoni körbe 

- a Bogdányi út 9 sz. alatti ingatlant cserealapként tekinti a Gomba nevű felépítmény 

fejében, az alábbiak szerint: 
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- a 1873/B/1 Snack Andreas nevű étterem és a 1873/B/3 hrsz-ú üres lakást 

együttesen 40 130 000 Ft. értéken csereként felajánlja a 1790/1 hrsz.-ú Gomba 

elnevezésű ingatlanért, azzal, hogy a másik fél a különbözetet egy összegben, a 

szerződéskötéstől számítva 30 napon belül fizesse meg az önkormányzat 

számára 

- a 1873/A/1 hrsz.-ú lakást pedig értékesíti a jelenlegi bérlő számára, az 

értékbecslésben szereplő 9 500 000 Ft.-os áron. 

- felkéri a polgármestert a szerződések mielőbbi megkötésére 

 

Felelős: Polgármester, Reorganizációért felelős alpolgármester 

Határidő: 2012. augusztus 30 

 

 

 

4. Előterjesztés a bányató megállapodásról 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előzményeket. Elmondja, hogy most a két tó 

összenyitásával kapcsolatban kell döntést hozni.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: kiegészítésként elmondja, hogy 

esélyt lát arra, hogy amennyiben fejlesztésre kerül sor a területen, akkor abból a város is 

részesülhet, de erre még két-három évet várni kell. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelentkeztek már befektetők, ezért lehet, hogy nem kell éveket 

várni.  

 

dr. Filó András képviselő: aggályait ismerteti, mely szerint mezőgazdasági területről van 

szó, amelyre bányászati jogot adtak. Új pontként javasolja a határozati javaslatba, hogy az  

Óbuda TSz igazolja, hogy hogyan szerezte ezt a területet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri megfogalmazni a javaslatot.  

 

dr. Dóka Zsolt jogi irodavezető: elmondja, hogy a kérdést vizsgálva az Óbuda TSz nem járult 

hozzá, hogy a földhivatali alapiratokba betekinthessenek. Információja szerint nem 

termőföldről van szó, így nem vonatkoznak rá a termőföld-korlátozások.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: felhívja a figyelmet a két tórész 

összenyitására adott határidőre, amely – ha halasztgatják a döntést – le fog járni, és a város 

státusza az lesz, hogy megakadályozták a terület hasznosítását.  

 

Kiss Károly képviselő: támogatja az előterjesztést, és elmondja, hogy majd amikor az 

engedélyezési eljárások elkezdődnek, akkor úgyis ellenőrizni fogják a tulajdonviszonyokat.  

 

dr. Filó András képviselő: furcsállja, hogy az Óbuda TSz elzárkózik attól, hogy 

betekintsenek az iratokba, hogy milyen jogcímen lett ő tulajdonos. Szerinte utána kellene járni 

a kérdésnek.  
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dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felolvassa a módosító javaslatot, amely a határozati 

javaslat 1. pontjának kiegészítése: „… azzal a feltétellel, ha az Óbuda TSz igazolja a 

tulajdonában lévő terület megszerzésének jogszerűségét, mely megismerése alapján a Jogi és 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság támogatja azt.” 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3955   Száma: 12.07.19/4/0/A/KT 

Ideje: 2012 július 19 19:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 1 10.00 6.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 9 90.00 60.00 

Szavazott 10 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   33.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Filó András Igen - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Tart. - 

Fekete János Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Pintér Ádám SZISB elnök Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Tart. - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

módosító javaslatot.  

Szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslatot.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 3956   Száma: 12.07.19/4/0/A/KT 

Ideje: 2012 július 19 19:52  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 90.00 60.00 

Nem 1 10.00 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   33.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

257/2012. (VII. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. elfogadja a bányató fejlesztéssel kapcsolatos megállapodást a határozat melléklete 

szerinti tartalommal , 

2. felkéri a Polgármestert a szerződés megkötésére, és a bányatavakat elválasztó földsáv 

elbontásához szükséges önkormányzati hozzájáruló nyilatkozat kiadására.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. augusztus 15. 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

 

amely létrejött 

1. Budakalász Város Önkormányzata (2011 Budakalász, Petőfi tér 1., képviseli: Rogán 

László polgármester) 

2. Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3., képviseli: dr. 

Dietz Ferenc polgármester) 

3. "ÓBUDA" Termelő és Szolgáltató Szövetkezet (2011 Budakalász, József A. u. 75., 

Adószám: 10102646-2-13., képviseli: Tatár Tamás elnök) 

4. KALÁZ Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (2011 Budakalász, Szentendrei út 24., 

Adószám: 10566460-2-13., képviseli: Dr. Udvarhelyi István Gergely ügyvezető) a 

továbbiakban együttesen: Felek 

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 

1. Felek a Szentendre-Budakalász közigazgatási határán fekvő "Szentendre II - kavics" 

bányatelek és "Budakalász IV - kavics" bányatelek (a továbbiakban: tó) és környezete 

hosszú távú, közös fejlesztésében (a továbbiakban: fejlesztés) kívánnak 

együttműködni. Felek rögzítik, hogy a Szentendre II kavics bányatelek területén 

tulajdonnal rendelkezik: Óbuda Termelő és Szolgáltató Szövetkezet, a Budakalász IV. 

bányatelek területén tulajdonnal rendelkezik: Budakalász Város Önkormányzata. 

 

2. Felek célja: 

a) együttműködő felek a személy- és vagyonbiztonság, valamint a vízminőség megóvása 

érdekében minden rendelkezésükre álló eszközzel tiltják és akadályozzák a tó északi 

oldalán a gyalogos forgalmat mindaddig, amíg jóváhagyott szabályozási terv nem áll 

rendelkezésre amely ezt is szabályozza, figyelemmel a jelen szerződés egyéb 

rendelkezéseire  

b) a két különálló tómedencét elválasztó gát (védőpillér) elbontásával egységes vízfelület 

kialakítása, 

c) a bányászati tevékenység előírásszerű befejezése, 

d) a terület balesetmentessé tétele, 

e) a terület (tó és környéke) használati viszonyainak a tulajdoni viszonyokhoz igazítása, 

f) a terület sport, rekreáció céljára történő szabályozása, kialakítása és hasznosítása. 

 

3. "ÓBUDA" Termelő és Szolgáltató Szövetkezet a "Szentendre II - kavics" bányatelek 

bányavállalkozója vállalja, hogy saját költségen bányatelkével kapcsolatosan a 2. a)-e) 

pontokban foglalt feladatokat a bányakapitányság által megszabott határidőig elvégzi, 

és erről tájékoztatást küld a többi fél számára.  

 

4. KALÁZ Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft. a "Budakalász IV - kavics" bányatelek 

bányavállalkozója vállalja, hogy saját költségen bányatelkével kapcsolatosan a 2. b)-e 

pontokban foglalt feladatokat a bányakapitányság által megszabott határidőig elvégzi, 

és erről tájékoztatást küld a többi fél számára.  

 

5. Budakalász Város Önkormányzata és Szentendre Város Önkormányzata vállalják, 

hogy:  

- közösen egyeztetett módon, közös álláspontot képviselve és egymás érdekeinek 

tiszteletben tartásával járnak el a fejlesztés során  
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- a fejlesztéssel kapcsolatos valamennyi kommunikáció során (így különösen: 

rendezvények, kiadványok, szóróanyagok, befektetési csomagok) közös elnevezést 

alkalmaznak, amelyben mindkét település neve szerepel,  

- a kormányzati szervekkel, befektetőkkel és egyéb partnerekkel történő, a fejlesztéssel 

és a sporttal-rekreációval kapcsolatos egyeztetéseken közösen, illetőleg közösen 

egyeztetett álláspontot képviselve vesznek részt, 

- a rendezvények megnyitóin és az egyéb reprezentáció során közös megjelenésre 

törekednek,  

- a területet érintő sport-, kulturális- és egyéb rendezvényeken a közös célt, az 

összefogást hangsúlyozzák, amely kiterjed elsősorban a nemzeti és nemzetközi 

szervezetek részvételével zajló rendezvényekre, 

- közösen kutassanak fel pályázati lehetőségeket és befektetőket az 1-2. pont szerinti 

célok megvalósítása érdekében,  

- a 3-4. pontban foglaltakhoz a szükséges hozzájárulások iránti kérelmeket 

megtárgyalják, és soron kívül elbírálják,  

- a közösen kiválasztott tervezővel elkészíttetik a mindkét települést érintő teljes terület 

szabályozási tervére és építési szabályozására vonatkozó javaslatot, 

- az előbbi pont teljesülését követően a településrendezési eljárást megindítják, 

törekednek a településrendezési eljárás mielőbbi, eredményes befejezésére, 

- a fejlesztés minél szélesebb körben legyen megismertetve és népszerűsítve, valamint 

azt, hogy a jelen szándéknyilatkozat tartalma ismertté és elfogadottá váljon (lakossági 

fórumok, egyeztetések, stb.), különös tekintettel a tó és környéke ingatlantulajdonosai 

vonatkozásában, 

- kidolgozzák a fejlesztés hasznosításából származó kiadásokra és bevételekre 

vonatkozó százalékos részesedés mértékét, törekednek arra, hogy a terület 

hasznosításából minél kiegyenlítettebb módon részesüljenek - különös tekintettel a 

létrehozni kívánt, helyi adóbevételt eredményező létesítmények és egyéb fejlesztések 

települések közötti arányos elhelyezésére - figyelemmel arra, hogy a közös cél csak 

együttműködésükkel valósítható meg, 

- a környezettel való összhangot megteremtik. 

 

6. Budakalász Város Önkormányzata, Szentendre Város Önkormányzata és az 

"ÓBUDA" Termelő és Szolgáltató Szövetkezet írásban kijelölt 1-1 képviselője 

részvételével külön Bányató és Környezete Fejlesztési Tanácsot hoznak létre 

informális szervezetként és 2 hónapon belül egyhangú döntéssel megalkotják a felek 

egyenrangú részvételét biztosító Működési Szabályzatát. A működési szabályzatot 

felek döntésre jogosult testületei elé terjesztik. A fejlesztési tanács legalább 

negyedévente egyszer ülésezik.  

 

7. Jelen együttműködési szándéknyilatkozatban nem szabályozott kérdések 

vonatkozásában a Magyarországon alkalmazandó jogszabályok hatályos rendelkezései 

az irányadók.  

 

8. Ha a jelen szándéknyilatkozat valamely része érvénytelennek bizonyul, az nem érinti a 

szándéknyilatkozat többi részének érvényességét. Az érvénytelenség miatt kieső részt 

a felek olyan érvényes rendelkezéssel pótolják, mely leginkább megfelel a 

szándéknyilatkozatban rögzített gazdasági céloknak. 

 

9. Felek jelen együttműködési szándéknyilatkozat átolvasást és értelmezést követően, 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. A jelen 
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szándéknyilatkozat azokra a szerződő felekre és akkortól válik joghatályossá, akik és 

amikor azt aláírják. 

 

Kelt: Budakalász, 2012. 

 

Budakalász Város  Szentendre Város  "ÓBUDA" Termelő  KALÁZ Ipari 

Önkormányzata Önkormányzata és Szolgáltató Szövetkezet Keresk.Szolg.Kft. 

 

 

5. Előterjesztés bérlői tartozásokból eredő részletfizetési kérelmekről 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3957   Száma: 12.07.19/5/0/A/KT 

Ideje: 2012 július 19 19:52  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   33.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 
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Magyar Judit Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

258/2012. (VII. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

- felkéri a reorganizációért felelős alpolgármestert, hogy az MSZP-vel, a New 

Dunacorsó 2009 Kft.-vel, valamint a Horváth&M Bt.-vel a tartozásokra vonatkozó, 

részletfizetési megállapodásokat kösse meg. 

 

Felelős: Reorganizációért felelős alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

6.  Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat 

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

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

 Előadó: dr. Török Balázs általános alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést, majd felolvassa a Jogi és Pénzügyi 

Ellenőrző, valamint a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság határozatát: „a rendelet 17. § 

(5) bekezdésnél a 10 m² -es engedmény helyett a bérelt terület 15 %-a legyen egységesen a 

kedvezmény’. Kérdezi az előterjesztő – Általános alpolgármestertől – befogadja-e a 

javaslatot? 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: nem javasolja beépíteni a javaslatot.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: néhány adatot ismertet a bérelt területek nagyságáról. 

Véleménye szerint a testületnek ki kellene alakítania az álláspontját, hogy az érdekelteknek 

véleményezésre megküldhessék. Megfontolásra javasolja több alternatívás javaslat 

megküldését.  

 

Tolonics Gyula képviselő: tárgyalások kezdeményezését javasolja a vállalkozókkal. 

 

Kiss Károly képviselő: igazságosabb a kedvezmény, ha a terület százalékos arányát veszik 

figyelembe.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: javasolja, hogy alternatívaként szerepeljen a 

kiküldendő anyagban a javaslat.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: első fordulós tárgyalás lévén, nincs szükség szavazásra.  
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7. Előterjesztés Hoi-An városával kötendő testvérvárosi szerződés jóváhagyásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést. Kérdés, észrevétel nem 

lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3958   Száma: 12.07.19/7/0/A/KT 

Ideje: 2012 július 19 20:02  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   33.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 

Magyar Judit 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 

259/2012. (VII. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

3. elfogadja a Hoi – An által készített testvérvárosi szerződés tervezetet, 

4.  felkéri a Polgármestert, hogy értesítse erről a vietnámi felet, 

5.  felhatalmazza a Polgármestert a testvérvárosi szerződés aláírására.  

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

8. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 

Előadó: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző 

 

 

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

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: elmondja, hogy adminisztratív változtatásról van 

mindössze szó, amelynek költségvetési kihatása nincs.  

 

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

javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3959   Száma: 12.07.19/8/0/A/KT 

Ideje: 2012 július 19 20:03  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   33.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

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

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

260/2012. (VII. 19.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal 

jóváhagyja Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását, valamint egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 20.03 órakor az ülést bezárja. 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 


