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Szám: 21/2012. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2012. június 14-én (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel  

tartott üléséről 

 

 

Jelen lévő képviselők: dr. Dietz Ferenc polgármester, Dicső Zoltán, dr. Dukai Miklós, Fekete 

János, Fülöp Zsolt, Kiss Károly, Kun Csaba, Magyar Judit, dr. 

Pázmány Annamária, Pintér Ádám, Tolonics Gyula képviselők 

 

Távol van: dr. Filó András, dr. Kőrösi Tibor és Zakar Ágnes képviselők, dr. 

Török Balázs alpolgármester 

   

Hivatalból jelen 

van az ülésen:  dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző, Polányi Sándor 

reorganizációért felelős alpolgármester 

 

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

Bartha Enikő szervezési iroda vezetője, Puhl Márta irodavezető, 

Szirmai Erika irodavezető, dr. Dóka Zsolt jogtanácsos és 

közbeszerzési szakértő, dr. Miklós Eszter jogi referens, dr. Weszner 

Judit pályázati és jogi referens, Gabay Anett vagyonhasznosítási 

referens, Perneczky Sára főkertész, Ferencné Kovács Hajnalka 

irodavezető, Bonczó Emese EU és pályázati referens 

 

Meghívott: 

Sürgősségi előterjesztés a VSz Zrt. vezérigazgatójának 

megválasztásáról c,. napirendi ponthoz   Kroó József 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 15.18 órakor az ülést megnyitja, jelenlévő képviselők száma 

11 fő.  

Ismerteti, hogy 7 darab sürgősségi indítvány készült. Az eredeti meghívóban az 5. számmal 

jelölt – lakóövezeti ingatlanokkal kapcsolatos – előterjesztés nem kerül napirendre vételre.  

 

Tolonics Gyula képviselő: ügyrendben kéri, hogy az iskola igazgatói pályázatról a sürgősségi 

indítványok  után, 1. napirendként döntsenek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: amikor időben odaérnek, szavaztatni fog erről.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: érthetetlennek tartja, hogy az igazgatói pályázat esetében a pályázók 

jelenléte nélkül döntsenek, mert kérdést szeretne feltenni a két jelöltnek. Kéri ezért, hogy mire 

napirendre kerül az előterjesztés, hívják be a pályázókat.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: erről is szavaztatni fog. 
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Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja az 1. sürgősségi indítvány – 

Kézdivásárhely református temploma felújításának támogatásáról szóló – napirendre vételét.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3870   Száma: 12.06.14/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 15:32  

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Filó András Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a 2. sürgősségi indítvány – a „Szentendre 

belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja” c. pályázat tárgyában – napirendre 

vételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3871   Száma: 12.06.14/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 15:33  

Típusa: Nyílt 
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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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Filó András Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a 3. sürgősségi indítvány – Egres úti 

óvoda építéséhez szükséges önerőről – napirendre vételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3872   Száma: 12.06.14/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 15:33  

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 
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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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Filó András Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a 4. sürgősségi indítvány – a BDO 

Magyarország Tanácsadó Kft.-vel fennálló szerződés részteljesítéséről – napirendre vételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3873   Száma: 12.06.14/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 15:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100,00 80,00 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 12 100.00 80,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   20,00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 
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Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az 5. sürgősségi indítvány – gát pályázat 

kivitelezése tárgyában – napirendre vételét.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3874   Száma: 12.06.14/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 15:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91,67 73,33 

Nem 1 8,33 6,67 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 12 100.00 80,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   20,00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

dr. Filó András Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a 6. sürgősségi indítvány -  VSz Zrt. 

Vezérigazgató megválasztása tárgyában – napirendre vételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3875   Száma: 12.06.14/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 15:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 83,33 66,67 

Nem 2 16,67 13,33 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 12 100.00 80,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   20,00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

dr. Filó András Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy még egy sürgősségi indítvány készült – a VSZ Zrt. 

tagi kölcsönével kapcsolatban – amely majd később kerül napirendre vételre. Szavazásra 

bocsátja, hogy 7. sürgősségi indítványként tárgyalják. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3876   Száma: 12.06.14/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 15:36  
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Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 69,23 60,00 

Nem 3 23,08 20,00 

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 Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Filó András Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja egyben a napirend elfogadását.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3877   Száma: 12.06.14/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 15:37  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92,31 80,00 

Nem 1 7,69 6,67 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 
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Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

dr. Filó András Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

 

 

 

 NAPIREND  

 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  

 Tájékoztató a reorganizációs akcióterv állásáról  

 Sürgősségi indítvány Kézdivásárhely református temploma 

felújításának támogatásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Sürgősségi indítvány a „Szentendre belvárosának innovatív, 

funkcióbővítő rehabilitációja” c. pályázat táryában 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

 Sürgősségi indítvány egres úti óvoda építéséhez szükséges önerőről 

 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

 Sürgősségi indítvány a BDO Magyarország Tanácsadó Kft-vel fennálló 

szerződés részteljesítéséről 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

 Sürgősségi indítvány gát pályázat kivitelezése tárgyában Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

 Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatójának 

megválasztásáról 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 
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 Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Zrt. részére nyújtandó tagi 

kölcsönről 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

1. Tájékoztató a Középdunamenti Beruházó Szolgáltató és Kereskedelmi  

Vízgazdálkodási Társulat 2011. évi számviteli beszámolójáról és 

jelenlegi működéséről 

dr. Török Balázs 

alpolgármester 

2.  

Előterjesztés Szentendre, 1790/1 hrsz-ú, természetben a Dunakorzó 7. 

szám alatti „Gomba” felépítmény megvásárlásáról  

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

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

3. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő 

Dömörkapunál található szociális bérlakásokról                                           

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

4. Előterjesztés a Szentendre, Ribizli utca 6338 hrsz-ú ingatlan 

önkormányzati feladatellátás szempontjából feleslegessé váló részének 

értékesítéséről            

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! 

dr. Török Balázs 

alpolgármester 

5. Előterjesztés a Radnóti út alatti lakóterületi fejlesztéssel kapcsolatos 

telekalakítási szerződés elfogadásáról                                                            

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

6. Előterjesztés a kistérségi csatornázásról Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

7. Előterjesztés KEOP-2.1.2/2F/09-2010-0002 azonosítószámú pályázat 

tárgyában 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

8. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, a 

Templomdombi Általános Iskola intézményvezetői kinevezéséről, 

valamint címzetes igazgatói cím adományozásáról                                                         

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

dr. Török Balázs 

alpolgármester 

9. Előterjesztés aljegyzői pályázatok elbírálásáról                                                                            

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

dr. Molnár Ildikó 

címzetes főjegyző 

11. Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei alapító 

okiratának módosításáról 

dr. Molnár Ildikó 

címzetes főjegyző 

11. Előterjesztés önkormányzati intézmények alapító okiratainak 

módosításáról 

dr. Török Balázs 

alpolgármester 

12. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. alapító okiratának módosításáról dr. Török Balázs 

alpolgármester 

13. Előterjesztés Szentendre város közigazgatási határán belüli helyi 

közforgalmú közlekedés normatív támogatása  igénylésére benyújtandó 

pályázatról 

dr. Török Balázs 

alpolgármester 
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14. Előterjesztés a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 

24/2003. (V.19.) Önk. számú rendelet módosításáról 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

15. Előterjesztés a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások helyi 

szabályozásáról és a közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól 

szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról I. forduló 

 

dr. Török Balázs 

alpolgármester 

16. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk.sz. rendelet 

módosításáról 

dr. Molnár Ildikó 

címzetes főjegyző 

17. Előterjesztés Pest megye fejlesztése társadalmi egyeztetésre bocsátott 

vitaanyagáról III. forduló 

dr. Török Balázs 

alpolgármester 

18. Előterjesztés a 2012. évi Sport Fesztivál megrendezéséről dr. Török Balázs 

alpolgármester 

19. Előterjesztés Székely Nemzeti Tanács európai polgári 

kezdeményezésének támogatására 

dr. Török Balázs 

alpolgármester 

20. Előterjesztés Szentendre Város Díszpolgára Cím, valamint PRO URBE 

Emlékérem adományozásáról                                                                       

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

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

21.  Interpelláció, kérdés  

22. Egyebek  

 

 

 

Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 

Tájékoztató a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás két 

ülése között eltelt legfontosabb eseményekről és döntésekről 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót.  

 

Magyar Judit képviselő: kérdése, hogy a Corvinus Egyetem képviselőivel miről tárgyalt?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Corvinus Egyetem képviselőivel az egyetem jogutódlásáról 

volt szó, hogy a továbbiakban kikkel tudják folytatni a már megkezdett tárgyalásokat.  

 

 

 

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról  

 

 

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

javaslat elfogadását:  
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Szavazás eredménye 

 

#: 3878   Száma: 12.06.14/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 15:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

210/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a(z)  

I. 

493/2011. (XI. 15.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

79/2012. (II.16.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

89/2012. (III. 8.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

112/2012. (III. 22.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 
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122/2012. (IV. 5.) Kt. sz. határozat            végrehajtása megtörtént 

128/2012. (III. 29.) Kt. sz. határozat            végrehajtása megtörtént. 

130/2012. (IV.12.)  Kt. sz. határozat            végrehajtása megtörtént. 

145/2012. (IV.12.) Kt. sz. határozat            végrehajtása megtörtént 

156/2012. (IV. 26.) Kt. sz. határozat            végrehajtása megtörtént 

163/2012. (V. 10.)  Kt. sz. határozat            végrehajtása megtörtént 

164/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

165/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

166/2012. (V. 10.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

167/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

169/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

173/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

174/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

175/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

176/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

187/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

188/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

190/2012. (V. 10.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

191/2012. (V.31.)  Kt. sz. határozat            végrehajtása megtörtént 

194/2012. (V. 31.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

195/2012. (V. 31.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

 

II. 

494/2011. (XI. 15.)   Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.   Új határidő: 2012. 

szeptember 30. 

507/2011. (XI. 15.)  Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.   Új határidő: 2012. 

szeptember 30. 

21/2012. (I. 19.)  Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.   Új határidő: 

2012. szeptember 30. 

48/2012. (II. 9.)   Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.   Új határidő: 

2012. június 30. 

51/2012. (II. 9.)  Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.   Új határidő: 

2012. július 31. 

53/2012. (II. 9.)  Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.   Új határidő: 

2012. július 31. 

72/2012. (II. 16.)  Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.   Új határidő: 

2012. július 31. 

84/2012. (III. 8.)  Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.   Új határidő: 

2012. július 31. 

91/2012. (III. 8.)  Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.   Új határidő: 

2012. június 30. 

96/2012. (III. 8.)  Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.   Új határidő: 

2012. július 31. 

134/2012. (IV.12.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.   Új határidő: 2012. 

július 31. 

139/2012. (IV.12.)  Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.   Új határidő: 2012. 

július 31. 

141/2012. (IV.12.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.   Új határidő: 2012. 

július 31. 
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150/2012. (IV.12.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.   Új határidő: 2012. 

július 31. 

153/2012. (IV.29.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.   Új határidő: 2012. 

július 31. 

161/2012. (V.10.)  Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.   Új határidő: 2012. 

július 15. 

170/2012. (V. 10.)  Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.   Új határidő: 2012. 

június 30. 

180/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.   Új határidő: 2012. 

július 31. 

183/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.   Új határidő: 2012. 

június 30. 

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

  Tájékoztató a reorganizációs akcióterv állásáról IV. 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: ismerteti tájékoztatóját.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kifogásolja, hogy személyi kérdésben – a VSz Zrt. 

Vezérigazgatójának kérdésében – sürgősségi indítvány keretében döntenek, annál inkább, 

mert nem ismerik a jelöltet, csak most kapták meg az önéletrajzát. Energia-projekt menedzser 

kiválasztása folyamatban van, mellyel kapcsolatban kérdése, hogy ennek mennyi lesz a 

költsége, és milyen időtartamra kerül kinevezésre? A költségvetésről is szeretne – legalább 

szóbeli – tájékoztatást kapni.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: a VSz Zrt. Vezérigazgatójával 

kapcsolatban felsorolja azokat a lépéseket, és problémákat, amelyek akadályozták, hogy előbb 

megküldjék az előterjesztést.  

A készülő költségvetésről elmondja, hogy most a szokásoktól eltérően, alulról felfelé 

építkezve készítik, jelenleg az első fordulón vannak túl, így pillanatnyilag még nincs értelme 

beszélni róla. Amikor a második forduló elkészült, akkor lehet már a számokról is beszélni. 

Eddigi tapasztalatain keresztül magyarázza a költségvetés elfogadásának menetét.  

 

Magyar Judit képviselő: ha nincsenek számok és magyarázatok, akkor a képviselőknek 

sokkal nehezebb dönteni. A vagyongazdálkodással kapcsolatban tett észrevételről kér bővebb 

magyarázatot.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: ismét csak azt tudja mondani, hogy 

ha meg vannak a számok, akkor azt megmondja. Az elmúlt három évben a képviselők azt sem 

tudták, hogy mekkora a hitelállomány, ezt az összesítés után ő mondta meg először. A 

költségvetés készítésének folyamatát ismerteti példákon keresztül. Amint meg vannak a 

számok, azt ismertetni fogja.  
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Fülöp Zsolt képviselő: az energiaprojekt menedzser költségére nem kapott választ. A 

költségvetéssel kapcsolatban nem konkrétan a számok érdeklik, hanem hogy Alpolgármester 

úr hogyan képzeli el az önkormányzati működést a most összeállítandó költségvetésben.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: ma az önkormányzatnál senki nem 

tudja megmondani, hogy melyik kötelező feladat mennyibe kerül, és azt sem, hogy melyik 

nem kötelező feladat mennyibe kerül. Az a tervezési módszer, amelyet kidolgoztak és 

elkezdtek, az fogja megmondani ezekre a kérdésre a választ. Minden feladathoz pontosan 

fogják látni, hogy mi a hozzátartozó bevétel, és mi a feladatnak a költsége. Ez után lehet 

beszélni róla. Továbbiakban szintén példákon keresztül fűz magyarázatot a költségvetés 

készítésének folyamatához.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, rátérnek a következő 

napirendi pont tárgyalására.  

 

 

   

 

Sürgősségi indítvány Kézdivásárhely református temploma felújításának támogatásáról 

Előadó: dr.  Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy Kézdivásárhely Polgármestere a református 

templom újjáépítéséhez kér 1 M Ft-os támogatást. A Reorganizációért felelős 

alpolgármesterrel történt egyeztetés után az a döntés született, hogy próbáljanak egyházi- és 

civil szervezeteket bevonni a támogatás összegyűjtésére.  Megadja a szót.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: javasolja, hogy az Önkormányzat egy jelképes összeggel indítsa el a 

gyűjtést, amelyhez különböző programokkal csatlakozni tudnak egyházi és civil szervezetek. 

Kérdezi a Reorganizációért felelős alpolgármester úr véleményét. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztat, hogy Dumtsa Jenő síremlékének felújításához is 

indítottak egy akciót.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: a Képviselő-testület döntése 

értelmében neki a 200 eFt feletti összegek kifizetésénél van döntési hatásköre, az alatt a 

testület dönthet belátása szerint.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja, hogy a polgármesteri keretből 100 eFt-ot 

csoportosítsanak át erre a célra.  

 

Kun Csaba képviselő: egyetért a javaslattal. Miután a választások után új polgármestere van 

Kézdivásárhelynek, javasolja levélben megkeresni őt azzal, hogy ottani művészeti csoportok, 

előadóművészek szentendrei fellépésével összegyűjtött bevétellel is tudják támogatni a 

kezdeményezést úgy, hogy a fellépők ellátását a város biztosítja. Hasonló módon lehetne 

szentendrei művészek fellépését megszervezni Kézdivásárhelyen.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: összefoglalja a javaslatokat, miszerint a Képviselő-testület 

100 eFt-ot ad a templom támogatására, és folytassanak egyeztetéseket arra vonatkozóan, hogy 
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kézdivásárhelyi művészek fellépéseit – illetve egyéb más eseményeket – hogyan lehet 

realizálni.  

 

Fekete János képviselő: szerinte a kézdivásárhelyi fellépőket szentendrei családoknál lehetne 

elhelyezni úgy, hogy az étkeztetésüket is biztosítják.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ilyen szervezésre az elmúlt években már volt példa.  

 

Zakar Ágnes képviselő: javasolja, hogy a Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület, a 

TESZ Egyesület és a Nemzetközi Kapcsolatok Egyesület közösen szervezze meg az 

idelátogatók elhelyezését és ellátását, valamint a programot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ez csak abban az esetben lehetséges, ha az egyesületek 

felajánlják segítségüket, ezért erről a Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület elnökét, 

Kun Csabát kérdezi.  

 

Kun Csaba képviselő: a maga nevében szívesen felajánlja segítségét, de az Egyesület 

nevében nem tud nyilatkozni. Tájékoztat, hogy Egyesületük már 20 éve fogadja a 

kézdivásárhelyi diákokat minden nyáron, ezért elképzelhetőnek tartja, hogy idén egy 

művészeti csoport is jöjjön velük, ha ezt az egyesületek és az Önkormányzat tudják vállalni. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: az előzőekben tévesen hangzott el a nevük, ezért pontosítja. Saját 

nevében ő is felajánlja segítségét, de a TESZ Egyesület nevében nem tud nyilatkozni. 

Református Egyházközségi presbiterként elmondja, hogy szeretné, ha a Presbitérium is 

megtárgyalná a támogatás lehetőségét, hogy minden segítséget és lehetőséget meg tudjanak 

adni a cél elérése érdekében.  

 

Zakar Ágnes képviselő: javaslatát úgy módosítja, hogy az általa felsorolt egyesületeket és a 

Református Egyházközséget kérdezzék meg, hogy ebben az ügyben részt kívánnak-e venni és 

milyen módon. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Címzetes Főjegyző Asszonyt kéri, hogy a határozati javaslat 

„A” változatát – a kiegészítésekkel együtt – olvassa fel a testület számára.  

 

Kun Csaba képviselő: javasolja, hogy tegyenek felhívást a Szentendre és Vidéke újságban és 

a város honlapján arra vonatkozóan, hogy a Szentendréért Közalapítvány számlájára be lehet 

fizetni erre a nemes célra.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felolvassa a határozati javaslatba indítványozott 

módosításokat:  

„Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete    

1. úgy dönt, hogy a kézdivásárhelyi református templom felújításának támogatására 

100.000 Ft összeget nyújt a polgármesteri keret terhére, 

2. felkéri a Polgármestert, hogy folytasson egyeztetést Kézdivásárhely polgármesterével, 

hogy ottani művészek szentendrei fellépésével szervezzenek jótékonysági műsort, 

melynek bevétele is a templom felújítását szolgálhatná, 

3. felkéri a Polgármester, hogy a kézdivásárhelyi fellépők elhelyezése és ellátása 

érdekében vegye fel a kapcsolatot szentendrei szervezetekkel, elsősorban Petőfi 

Hagyományőrző és Kulturális Egyesülettel, a Társaság az Élhető Szentendréért 
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Egyesülettel és a Nemzetközi Kapcsolatok Egyesületével, illetve az 

egyházközösségekkel, 

4. felkéri a Polgármestert, hogy a kézdivásárhelyi református templom felújítására szóló 

felajánlások Szentendréért Közalapítvány számlájára történő befizetésének 

lehetőségéről a helyi sajtó útján tájékoztassa a lakosságot.” 

 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3879   Száma: 12.06.14/1/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 16:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Pintér Ádám SZISB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
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211/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete    

 

5. úgy dönt, hogy a kézdivásárhelyi református templom felújításának támogatására 

100.000 Ft összeget nyújt a polgármesteri keret terhére; 

6. felkéri a Polgármestert, hogy folytasson egyeztetést Kézdivásárhely polgármesterével, 

hogy ottani művészek szentendrei fellépésével szervezzenek jótékonysági műsort, 

melynek bevétele is a templom felújítását szolgálhatná; 

7. felkéri a Polgármester, hogy a kézdivásárhelyi fellépők elhelyezése és ellátása 

érdekében vegye fel a kapcsolatot szentendrei szervezetekkel, elsősorban Petőfi 

Hagyományőrző és Kulturális Egyesülettel, a Társaság az Élhető Szentendréért 

Egyesülettel és a Nemzetközi Kapcsolatok Egyesületével, illetve az 

egyházközösségekkel; 

8. felkéri a Polgármestert, hogy a kézdivásárhelyi református templom felújítására szóló 

felajánlások Szentendréért Közalapítvány számlájára történő befizetésének 

lehetőségéről a helyi sajtó útján tájékoztassa a lakosságot; 

9. felkéri a Polgármestert, hogy keressen szponzorokat civil-és egyházi szervezetek, 

civilek bevonásával, a rendelkezésre álló kommunikációs eszközök segítségével; 

10. felkéri a Polgármestert, hogy erről értesítse Kézdivásárhely polgármesterét. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

 

 Sürgősségi indítvány a „Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő 

rehabilitációja” c. pályázat tárgyában 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az előterjesztőnek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: átadja a szót a Fejlesztési és Projekt 

Iroda vezetőjének.  

 

dr. Weszner Judit Fejlesztési és Projekt Iroda vezetője: ismerteti az előterjesztést.  

 

Zakar Ágnes képviselő: Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: ügyrendi hozzászólásában 

jelzi, hogy az iskolaigazgató megválasztásával kapcsolatos napirend tárgyalását nem kell 

előre venni, mert időben körülbelül 17 órakor – az előre meghirdetett időben – kerül sor a 

tárgyalására. Tájékoztat, hogy az egyik pályázó jelezte, hogy nem kíván az ülésen jelen lenni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: köszöni az észrevételt.  

 

dr. Filó András képviselő: a projekt befejezésének határidejével kapcsolatos észrevételeit 

ismerteti, amelyről interpellációjában is kitért. Kifogásolja, hogy az Önkormányzat minden 

módosító határidőt elfogadott. Nem támogatja a határozati javaslatot.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: az interpellációra az ülés végén fog válaszolni, de most 

felkéri a Fejlesztési és Projekt Iroda vezetőjét – a válasz készítőjét – adjon tájékoztatást a 

határidőkre vonatkozóan.  

 

dr. Weszner Judit Fejlesztési és Projekt Iroda vezetője: tájékoztat a szerződés-módosítás 

aláírásáról, és elmondja, hogy az a közterületeket nem érintette. A kötbér érvényesítéséhez 

egy jogi szakértőt kívánnak bevonni. 

 

dr. Filó András képviselő: a szerződésben amit olvasott, nem volt elkülönítve az épület és a 

közterületi burkolat.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri adják át a szerződést Képviselő úrnak, hogy ugyanazt 

olvasta-e, mert tudomása szerint egy szerződést írt alá.  

 

dr. Weszner Judit Fejlesztési és Projekt Iroda vezetője: a szerződést a közreműködő 

szervezet ellenjegyezte. Felhívja a figyelmet a szerződés mellékleteire is.  

 

Átadja a szerződést Képviselő úrnak.  

 

Kun Csaba képviselő: jól értette, hogy vizsgálat folyik arról, hogy milyen lehetőség van 

kötbér tekintetében? Ennek alapján, ha a vizsgálat azt hozza ki, akkor készül egy előterjesztés, 

és rendkívüli testületi ülés lesz, tekintettel a határidőkre?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő úr által felvetettek nincsenek ezzel konkrét 

összefüggésben. Tudomása szerint a kötbér kérdését még nem vizsgálták, erre vonatkozóan 

csak Filó képviselő úrnak volt kérdése. A kötbérre vonatkozó folyamatot ismerteti. Elmondja, 

hogy a végszámla a Képviselő-testület elő kerül elfogadásra, mellyel kapcsolatban 

mindenképpen rendkívüli ülés összehívása szükséges. Kérdezi a Projekt Iroda vezetőjét, hogy 

az általa ismertetett folyamat pontos volt-e.  

 

dr. Weszner Judit Fejlesztési és Projekt Iroda vezetője:  mindent pontosan mondott.  

 

Kun Csaba képviselő: kérdezi, hogy a műszaki ellenőrtől mikor kapják meg azt az anyagot, 

ami alapján eldől, hogy szükséges-e jogi eljárás indítása?  

 

dr. Weszner Judit Fejlesztési és Projekt Iroda vezetője: amint megkapják az anyagot 

továbbítani fogják.  

 

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

határozati javaslat elfogadását:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3880   Száma: 12.06.14/2/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 16:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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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 JPEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Pintér Ádám SZISB elnök Távol - 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

212/2012. (VI. 14.) 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. jóváhagyja, hogy a projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja 2012. július 31. 

napja, 

2. felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerződés módosítási kérelem 

benyújtására és a szerződés módosítás aláírására, 

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

Szerződés módosítási kérelmet, jelen határozattal felhatalmazza a Polgármestert a Pro 

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

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

teljes megbízási díj változatlanul hagyása mellett. 

 

Felelős:      Polgármester, Jegyző 
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Határidő:   azonnal 

 

 

 Sürgősségi indítvány egres úti óvoda építéséhez szükséges önerőről 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az előterjesztőnek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: továbbadja a szót az EU és pályázati 

referensnek.  

 

Bonczó Emese EU és pályázati referens: elmondja, hogy levelet kaptak a VÁTI Kft-től, 

amelyben arról értesítették az Önormányzatot, hogy sajnos nem tudják elfogadni a társadalmi 

összefogásban megvalósuló eszközbeszerzéseket, illetve a megvalósításnak a befejezését, 

hanem a teljes összeget az Önkormányzatnak kell vállalnia és nyilatkozni annak 

elkülönítéséről a költségvetésében.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: mindezek ismeretében sajnos le kell 

hogy mondjanak az óvodáról. Azért került a testület elé, mert ez nagyon súlyos kérdés.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: az ülés elején erre a kérdésre szeretett volna rávilágítani, hogy a 

kötelező feladatok megoldását, hogyan képzeli el Reorganizációért felelős alpolgármester úr. 

Az óvodai ellátás továbbra is az önkormányzatok kötelező feladata marad. Ennek a feladatnak 

mindenképpen az elsők között kell szerepelnie, amelyre forrást kell biztosítani. Felmerül a 

kérdés, hogy a Baptista Egyház által építendő óvoda megvalósulásával nem lehetne-e 

összevonni? Az a legfontosabb, hogy óvodai férőhelyeket biztosítsanak, azért kéri a 

költségvetésben az önrész elkülönítését.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: az önrész biztosítása azon múlik, 

hogy a költségvetés megengedi-e. Az ő dolga, hogy bemutassa a költségvetést, amely alapján 

a testület meghozza a döntést. Felhívja azonban a figyelmet a 0. prioritásra, amely az 

adósságszolgálat. Elfogadja azt, hogy most még ne döntsenek a kérdésben – vegyék úgy, 

hogy az önrész el van különítve – amíg pontosan nem látják az összegeket.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri ennek megfelelően pontosítani a határozati javaslatot.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: miután már 29 M Ft-os önrésznél tartanak, tart attól, hogy ez az 

összeg még magasabb lesz. Mindezek ellenére, miután az összegnek csak a technikai 

elkülönítéséről van szó, javasolja a döntés meghozatalát.  

 

Magyar Judit képviselő: törvényi változás következtében minden 3 éves gyermeket fel kell 

venni az óvodába. Kérdezi, hogy amennyiben nem építik meg az óvodát, akkor mit lehet 

mondani arra, hogy az Önkormányzat mindent megtett a törvényi rendelkezés végrehajtása 

érédekében. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: amennyiben úgy döntenek, hogy 

biztosítják a 29 M Ft-ot, akkor a 10 M Ft-ra vonatkozó döntést is meg kell változtatni. 

Megjegyzi, hogy 42 M Ft-ot tudott volna szerezni, pont az Egres úton.  
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Fülöp Zsolt képviselő: a 42 M Ft mellé az Egres úti híd bekerülési költségét is hozzá lehet 

adni, amely több mint 60 M Ft. Javasolja a határozati javaslatba belefoglalni, hogy kezdjenek 

tárgyalásokat a Baptista Egyházközséggel az óvoda építésével kapcsolatban.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy már folynak tárgyalások. Kéri szövegszerűen 

megfogalmazni a javaslatokat. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző:  

„Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 

116/2012. (III.29) számú határozat önrészre vonatkozó 2. pontját azzal, hogy a 2012.évi 

költségvetésében biztosítja az óvoda megvalósulásához szükséges teljes önrészt, melynek 

pontos összege 29.032.607 Ft.” 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Alpolgármester úrnak, hogy a változtatásokat 

befogadja-e?  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: kérdezi, hogy a döntés azt jelenti, 

hogy az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat elnyerése esetén biztosítja 

a 29 mFt-os önrészt?  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a támogatási szerződés aláírásával igen, de annak 

aláírása előtt a testület dönthet úgy, hogy annak ellenére, hogy a pályázatot elnyeri, nem írja 

alá a támogatási szerződést, és eláll a pályázattól.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: ebben az esetben elfogadja a 

módosító javaslatot.  

Az említett 42 mFt-tal kapcsolatban elmondja, hogy az összeget végig számolta, ebben a híd 

is benne van – de most nem ez a napirend.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: módosító javaslata: 

- a határozati javaslatba beleírni, hogy a 116/2012. (III.29.) Kt. sz. határozatot hatályon 

kívül helyezi a testület,  

- pontosítani kell, hogy a 10 mFt önrészt az ingatlan felépítésébe teszi az 

Önkormányzat, a 19 mFt-ot pedig az épület berendezésére kívánja fordítani, 

- kiegészítve azzal, hogy ezt az összeget már nem növeli az Önkormányzat a 

továbbiakban. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Alpolgármester urat kérdezi, befogadja-e a módosításokat? 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: elfogadja, kiegészítve azzal, hogy 

nem zárja ki a döntésnek azt a részét, hogy megkíséreljék összeszedni az összeget.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri megfogalmazni a módosításokat.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: „A képviselő-testület úgy dönt, hogy  

1. az önrészből 19.032.607 Ft-ot az óvoda berendezéseire fordítja. 

2. továbbra is fenntartja a 116/2012.(III.29), számú Kt határozat 4. pontját, és törekedni fog 

arra, hogy közadakozásból és egyéb pályázatokból minél nagyobb arányban kerüljön 

beszerzésre. 
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3. felkéri a polgármestert, hogy  folytasson egyeztetést a Baptista egyházzal a megépítendő 

óvoda működtetésében történő együttműködés esetleges lehetőségéről.” 

 

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

határozati javaslatok elfogadását:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3881   Száma: 12.06.14/3/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 17:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100,00 80,00 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 12 100.00 80,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   20,00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Pintér Ádám SZISB elnök Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

213/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  



 23 

 

úgy dönt,  hogy módosítja a 116/2012. (III.29) Kt. sz. határozat önrészre vonatkozó 2. pontját 

azzal, hogy a 2012.évi költségvetésében biztosítja az óvoda megvalósulásához szükséges 

teljes önrészt, melynek pontos összege 29.032.607 Ft. 

 

4. projekt címe: Egres úti óvoda építése 

5. megvalósulás helye: 2000 Szentendre, Egres út 66. 

6. megvalósulás hrsz.: 11094 

7. pályázati konstrukció száma: KMOP-4.6.1-11 

8. pályázat azonosító száma: KMOP-4.6.1-11-2012-0017 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

határozatban foglalt döntéshez szükséges dokumentumok aláírására és nyilatkozatok 

megtételére. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

214/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1./ úgy dönt, hogy az Egres úti óvoda építéséhez szükséges önrészből 19.032.607 Ft-ot az 

óvoda berendezéseire fordítja; 

 

2./ továbbra is fenntartja a 116/2012.(III.29) Kt. sz. határozat 4. pontját, és törekedni fog arra, 

hogy a csoportszobák berendezése közadakozásból és egyéb pályázatokból minél nagyobb 

arányban kerüljön beszerzésre; 

 

3./ felkéri a Polgármestert, hogy  folytasson egyeztetést a Babtista egyházzal a megépítendő 

óvoda működtetésében történő együttműködés esetleges lehetőségéről. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 Sürgősségi indítvány a BDO Magyarország Tanácsadó Kft-vel fennálló szerződés 

részteljesítéséről 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: megadja a szót az előterjesztőnek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: pontosításként elmondja, hogy a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság ülésén – amelynek feladata a BDO teljesítésének igazolása volt – 4 fő volt jelen, így 

2 igen és 2 tartózkodással nem tudta a minősített többségű döntését meghozni. Ennek az volt 
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az indoka, hogy a két külsős bizottsági tag – az anyag nagy mennyiségére való tekintettel – 

nem tudta az anyagot elolvasni.  

Jogászként megjegyzi, hogy a testület részéről a döntés átruházása elhamarkodott volt, ezért 

azzal a döntéssel ért egyet, hogy a kérdésben a testület döntsön.  

 

Kun Csaba képviselő: hiányolja, hogy a képviselők nem kapták meg a dokumentumokat, 

amely alapján dönteni tudnának. Véleménye szerint tévedésből került sürgősséggel a testület 

elé a javaslat.  

 

Magyar Judit képviselő: egyetért az előzőekben elmondottakkal azzal a kiegészítéssel, hogy 

a BDO-tól eddig mindössze egy prezentációs anyagot láttak a képviselők. Szerinte nem a mai 

ülésen kellene dönteni a teljesítésről. 

 

dr. Filó András képviselő: az anyag mennyisége miatt illuzórikusnak tartja, hogy minden 

képviselő elolvassa. Szakmailag csak az tudja értékelni, aki már ezt használta. A kérdés az, 

hogy teljesítette vagy sem. A Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági elnök úrral úgy foglaltak 

állást, hogy teljesítette, de nem az Ő feladatuk megítélni, hogy szakmailag mennyire 

megfelelő.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Elmondja, hogy ez egy több hónapos 

probléma, szerinte az Önkormányzatnak, Szentendrének genetikai problémája van a teljesített 

dolgok kifizetésével kapcsolatban. Véleménye szerint sem volt jó döntés, hogy a Jogi és 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság vizsgálja meg a teljesítés kérdését. Ez egy szakmai kérdés, 

melyet a Hivatalban kellett volna eldönteni. Lehet jogászkodásokba bocsátkozni, de nem 

érdemes. A BDO felajánlotta, hogy folyamatos támogatást nyújt az Önkormányzatnak. 

Szükséges a segítségük ahhoz, hogy az 1,7 milliárd forint átcsoportosítása hogyan történjen, 

továbbá, hogy az Önkormányzat felkészüljön arra, hogy szeptemberben nagyon komoly 

javaslatokat tegyen a finanszírozó bankoknak. Véleménye szerint a BDO mindenképpen 

teljesítette a szerződés feltételeit. Javasolja, hogy hatalmazza fel a Képviselő-testület a 

Polgármestert, hogy döntse el ezt a kérdést, mert a BDO-val nem lehet további tárgyalásokat 

folytatni, és nem lehet nekik azt mondani, hogy az Önkormányzat most sem tud fizetni, mert 

abban az esetben levélben értesítik a finanszírozó bankot, hogy kiszállnak, és a szellemi 

tulajdonukat magukkal viszik.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Szeretné tisztázni a BDO szerepét ebben a szerződésben, hol tart az 

Önkormányzat a válságkezelésben, és miből lesz kifizetve a BDO? 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megadja a szót Polányi Sándor reorganizációért 

felelős alpolgármesternek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Ügyrendi kérése, hogy tartsanak zárt 

ülést.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Szavazásra bocsátja a zárt ülésre vonatkozó 

ügyrendi javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 3882   Száma: 12.06.14/4/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 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 JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

     

dr. Török Balázs általános alpolgármester: A Képviselő-testület a javaslatot elfogadta. 

 

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

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 17.25 órakor a nyílt ülést megnyitja.  

Szavaztat Zakar Ágnes ügyrendi javaslatáról, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 

Gimnázium, a Templomdombi Általános Iskola intézményvezetői kinevezéséről, valamint 

címzetes igazgatói cím adományozásáról szóló előterjesztés megtárgyalásával folytassák az 

ülést.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 3884   Száma: 12.06.14/4/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 17:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92,86 86,66 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 1 7,14 6,67 

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 JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Tart. - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

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

javaslatát elfogadta.  

 

Sürgősségi előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatójának 

megválasztásáról 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

Megérkezik az ülésterembe Kroó József úr.  

 

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

alpolgármesternek. 
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Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Elmondja, hogy a VSZ Zrt. 

vezérigazgatójának Kroó Józsefet javasolja. Kéri Kroó Józsefet mutatkozzon be a Képviselő-

testületnek.  

 

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

alpolgármesternek, hogy indokolja meg a sürgősséget és, hogy miért Kroó Józsefre esett a 

választás  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: A sürgősség indoka, hogy régóta 

folynak megbeszélések, három jelölt volt, meghallgatták mind a három vezérigazgató jelöltet. 

Elmondja, hogy Kroó Józsefet jelenlegi munkahelyéről nagyon nehezen engedték el, ahol 

ragaszkodtak volna a 90 napos felmondáshoz, ezért folytak hosszadalmasan a tárgyalások. 

Elmondja, hogy Kroó József mellett a nagyon hosszú vezetői tapasztalata szól, továbbá 

dolgozott önkormányzatnál, és a múltjában, amit még elért, az eredményeiről bizonyos fokig 

áttételesen tudott, mivel a távközlésben dolgozott sok ideig. Úgy gondolja, hogy 

pillanatnyilag a VSZ Zrt. élére őt javasolja, hiszem egy olyan ember, aki nem egy önálló várat 

szeretne építeni, hanem elfogadja azt, hogy egy csapat második szinten lévő tagja ként 

dolgozzon.     

 

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

Ellenőrző Bizottság elnökének, ügyrendi hozzászólásra.  

 

dr. Dukai Miklós JPBE elnök: Az előző napirend III. határozati javaslata miatt szól, hogy 

tudomása szerint ott volt még bizottsági javaslat, amelyről nem szavazott a Képviselő-testület.  

Ügyrendben kér 5 perc szünetet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja dr. Dukai Miklós javaslatát az 5 perc 

szünetre vonatkozóan. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3890   Száma: 12.06.14/6/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 18:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 90,91 66,66 

Nem 1 9,09 6,67 

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 - 



 28 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

dr. Filó András Nem - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Pintér Ádám SZISB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztés tárgyalása után 5 perc 

szünetet tart a Képviselő-testület. Továbbá elmondja, hogy a bizottságnak nem volt külön 

javaslata ez ügyben, csak annyi, hogy nem támogatja. Megadja a szót Kroó Józsefnek 

bemutatkozásra.  

 

Kroó József: Elmondja, hogy az Önéletrajzában minden fontos adat benne szerepel. Ezek 

után magánéleti kiegészítést tesz, és várja a kérdéseket.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek: Kérdezi Kroó 

Józsefet, hogy mennyire ismeri a cég anyagi helyzetét, a szerződéseket és az 

önkormányzathoz való viszonyát, továbbá milyen elképzelései vannak a cég jövőjével 

kapcsolatban? 

 

Kroó József: Elmondja, hogy ismeri a cég jelenlegi tevékenységét, a tartozásokat egy hónap 

múlva fogja ismerni. Az Önkormányzat reorganizációért felelős alpolgármestere felvázolta a 

cég anyagi helyzetét, azért jön, hogy megpróbáljon segíteni. Továbbá a munkájával 

kapcsolatban segítséget vár az ellenzéki képviselőktől is. A jövőre nézve pedig elmondja, 

hogy nem lehet jósolni. Véleménye szerint az a cél, hogy a VSZ Zrt. egy lakossági szolgáltató 

cég, és a körülményekhez képest a lehető legjobban, és a leggazdaságosabban  lakosságot  

szolgálni.   

 

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

 

dr. Filó András képviselő: Technikai jellegű kérdése, hogy miért határozatlan időre történik 

a kinevezés, hiszen az eddigi gyakorlat határozott idő volt? 

 

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

alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: A határozatlan időre történő 

kinevezést támogatja, mert eddigi gyakorlata szerint ez a legmegfelelőbb.  

 

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

Ellenőrző Bizottság elnökének. 
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dr. Dukai Miklós JPEB elnök: Javasolja zárt ülésen tárgyalni az anyagot, miután 

személyügyi kérdésekről van szó. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy Kroó József írásban hozzájárult a nyílt ülésen 

történő tárgyaláshoz. Megadja a szót Kroó Józsefnek. 

 

Kroó József: Elmondja, hogy a kinevezését addig tartja kinevezésnek, amíg azt érzi, hogy a 

Képviselő-testület egyetért azzal, amit elgondol és érzi a bizalmat, amennyiben nem akkor 

azonnal felajánlja a lemondását.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3891   Száma: 12.06.14/6/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 18:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85,71 80,00 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 2 14,29 13,33 

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 JPEB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

219/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. a Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatójának 2012. július 1. napjától határozatlan 

időtartamra Kroó Józsefet (születési hely és idő: Budapest, 1949. 04. 07.; anyja neve: 

Polyánszky Irén; lakcím: 2011. Budakalász, Ciklámen u. 7.; adóazonosító jel: 

8300460527) választja meg. 

2. a Városi Szolgáltató Zrt. alapító okiratának IX. pontja az alábbiak szerint módosul: 

a) a Vezérigazgatót, valamint László Ágnes munkavállalót együttes cégjegyzési 

jog illeti meg; 

b) a Vezérigazgatót, valamint Mandula Gergely munkavállalót együttes 

cégjegyzési     jog illeti meg;  

c) László Ágnes munkavállalót, valamint Mandula Gergely munkavállalót 

együttes cégjegyzési jog illeti meg,  

és a fentiekkel egyidejűleg Kapornai Istvánné cégjegyzési joga megszűnik. 

3. a Városi Szolgáltató Zrt. alapító okiratának VI. pontja az alábbiak szerint egészül ki: a 

Vezérigazgató felett a megválasztás és visszahívás kivételével - mely jog a Képviselő-

testületet illeti meg - az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja; 

4. felhatalmazza a Polgármestert, hogy Kroó Józseffel az alábbi feltételekkel 

munkaszerződést kössön: 

a) a munkaviszony határozatlan időtartamra jön létre 2012. július 1. napjától; 

b) a vezérigazgató személyi alapbére: bruttó 570.000,- Ft; 

c) a vezérigazgatót személyi alapbérén felül személygépjármű, személyi számítógép, 

valamint mobiltelefon használat illeti meg a munkavégzéshez szükséges 

mértékig; 

d) a próbaidő időtartama: 3 hónap. 

 

Felelős: 

1- 3. pont: Reorganizációért felelős alpolgármester 

4. pont: Polgármester 

Határidő: 

1-3 pont: azonnal 

4. pont: 2012. július 1. 

 

Sürgősségi előterjesztés a Gát pályázat kivitelezése tárgyában  

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

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

alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Felkéri dr. Wesznek Juditot, a 

Fejlesztési és Projekt Iroda vezetőjét, hogy ismertesse az előterjesztést. 
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dr. Weszner Judit Fejlesztési és Projekt Iroda vezetője: Sürgősség indoka, hogy a 

Közbeszerzési Döntőbizottság határozata 2012. június 12-én kelt és június 13-án került fel a 

honlapra. A gát pályázat kiviteli terveinek elkészítésére és kivitelezésére irányuló eljárást meg 

kell erősíteni vagy eredménytelenné kell nyilvánítani, a Közbeszerzési Döntőbizottság 

határozata értelmében. Javasoljuk az eljárás megerősítését, a folytatást az előírtaknak 

megfelelően.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Kérdezi, hogy amennyiben elfogadják a határozati javaslatot, akkor 

mikor kezdődik a gátépítés?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Véleménye szerint heteken belül elkezdődhetnek a munkák, 

miután a szerződést aláírták, de figyelembe kell venni a Duna vízszintjének állását is. 

Megadja a szót dr. Wesznek Juditnak, a Fejlesztési és Projekt Iroda vezetőjének. 

 

dr. Weszner Judit Fejlesztési és Projekt Iroda vezetője: 2012. július 23-án szerződéskötés, 

majd az engedélyezések még 1,5 hónap.   

 

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

 

dr. Filó András képviselő: A közbeszerzési szakértő véleményének súlyát kérdőjelezi meg? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Dóka Zsoltnak, a Jogi iroda vezetőjének. 

 

dr. Dóka Zsolt Jogi iroda vezetője: Az Önkormányzatnak ők a jelenlegi szakértői, és amíg  

bizalmat élveznek, addig az Ő útmutatásaik alapján célszerű haladni ebben a kérdésben.  

 

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

alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Elmondja, hogy a reorganizációs 

beszámolóban is 1 – 1,5 hónapos csúszás szerepelt. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3892   Száma: 12.06.14/7/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 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 
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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 JPEB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

 

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

javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozza:     

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

220/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szentendrei árvízvédelmi védmű 

megerősítése és átalakítása a történelmi óváros védelmének érdekében”c., KEOP-2.1.2/2F/09-

2010-0002 azonosítószámú pályázat megvalósítása érdekében  

1. megerősíti, hogy a beruházást meg kívánja valósítani,  

2. a„Vállalkozási szerződés „Szentendre – Duna-korzó árvízvédelmi gát” programmal 

kapcsolatos földmű – ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott tender tervek alapján – 

kiviteli terveinek elkészítésére, és kivitelezésére (FIDIC Piros könyv szerint) II.” 

tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárást nem nyilvánítja eredménytelennek, 

3. a Közbeszerzési Döntőbizottság D.264/13/2012. sz. Határozatban foglaltak figyelembe 

vételével, a korábbi hibák, hiányosságok kiküszöbölését követően, új döntést hoz, 

melyben korrigálja a jogsértő helyzetet (eredményhirdetésről), 

4. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

intézkedéseket megtegye. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 
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Sürgősségi előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. részére nyújtandó tagi  

kölcsönről 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester   
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót az előterjesztés előadójának, Polányi Sándor 

reorganizációért felelős alpolgármesternek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Ismerteti az előterjesztés. Elmondja, 

hogy a Városi Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: VSZ Zrt.) cash flow tervezése alapján a 2012. 

június 18-i hétre 14.692 E Ft hiány mutatkozik. Pénzgazdálkodás kiegyensúlyozása és a 

likviditási gondok megoldása érdekében a Képviselő-testületnek döntenie kell a VSZ Zrt. 

részére nyújtandó tagi kölcsönről. Az EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft-vel (a 

továbbiakban: (EconGas Kft.) 2012. június 6. napján kötött szerződés feltételeinek teljesítése 

(előrefizetés, 45 napos türelmi idő megszüntetése) miatt a VSZ Zrt-nél likviditási problémák 

alakultak ki, melyre a 20.000 E Ft összegű tagi kölcsön nyújtására van szükség. A tagi 

kölcsön lejárta 2012. december 31., a kamat pedig a jegybanki alapkamattal megegyező 

mértékű. 

 

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

Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba GVB elnök: Javasolja megjelöltetni, hogy milyen költségvetési forrásból 

biztosítja az Önkormányzat ezt az összeget.  

 

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

alpolgármesternek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Nincs rá költségvetési forrás, az 

egységesített menedzsment döntése alapján fog történni a kifizetés. Várhatóan a VSZ Zrt. 

szeptemberben ezt az összeget visszafizeti.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Véleménye szerint a költséghely megjelölése mindenképpen 

fontos. Felhívja a figyelmet a jogszabályokra, melyeket az Önkormányzatnak be kell tartani. 

Kéri dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőt, jelölje meg a pontos költséghelyet, és azt is, hogy 

mikor történik a visszafizetés.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: A jelenlegi határozat első pontját javasolja 

kiegészíteni, „tagi kölcsönt nyújt a jelenlegi 2012. évi költségvetés általános tartaléka 

terhére”, és ezt, mint vállalt kötelezettség kell  betervezni az új költségvetés módosítás 

készítőjének. Elmondja, hogy jelenleg ez az egyetlen olyan megjelölhető forrás, amely erre az 

összegre fedezetet nyújt.  

 

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

alpolgármesternek, és kérdezi, hogy befogadható-e a javaslat?  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: igen, befogadható. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Fekete János képviselőnek. 
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Fekete János képviselő: Kérdése, hogy a VSZ Zrt-nek az Önkormányzat kifizette-e már a 

lejárt számlákat? 

  

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

alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Jelenleg a VSZ Zrt. felé nincs ki 

nem fizetett számla.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Megjegyzi, hogy amennyiben a VSZ Zrt. szeptemberben visszafizeti a 

tagi kölcsönét az Önkormányzat részére, akkor Ő egy üveg pezsgőt ajándékoz Polányi Sándor 

reorganizációért felelős alpolgármesternek.  

 

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

alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Elmondja, hogy a cash flow terv 

szerint úgy tűnik, hogy szeptemberben visszafizeti a VSZ Zrt. a tagi kölcsönt, de decemberi 

határidő van előírva a hitelszerződésbe.  

 

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

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Elmondja, hogy azért is célszerű a december 31-ét 

véghatáridőnek beírni, mert a nyújtott tagi kölcsönnel kapcsolatban a döntést a jegybanki 

alapkamattal együtt hozza meg, amely összefüggésben lehet azzal, hogy a cég nyereséges, 

illetve veszteséges.  

 

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

határozati javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3894   Száma: 12.06.14/8/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 18:45  

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 
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Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

     

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

221/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  

 

1. a pénzgazdálkodás kiegyensúlyozása és a likviditási probléma megoldása, valamint az 

EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft-vel kötött szerződés feltételeinek 

betartása érdekében a Városi Szolgáltató Zrt. részére 20.000 EFt összegű tagi kölcsönt 

nyújt a jelenlegi 2012. évi költségvetés általános tartaléka terhére a jegybanki 

alapkamatnak megfelelő mértékű kamattal, valamint 2012. december 31. napi 

lejárattal.  

2. felhatalmazza a Polgármestert a tagi kölcsönszerződés aláírására. 

 

Felelős:  Reorganizációért felelős alpolgármester, Polgármester 

Határidő:  2012. június 18. 

 

 

 

1. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, a 

Templomdombi Általános Iskola intézményvezetői kinevezéséről, valamint 

címzetes igazgatói cím adományozásáról 

 Előadó: dr. Török Balázs általános alpolgármester 

 

 

Megérkezik a terembe dr. Beregnyei Józsefné a Templomdombi Általános Iskola 

igazgatója, Molnárné Reskovits Zsuzsanna a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 

Gimnázium igazgató-helyettese, továbbá Hajdú Gábor iskola igazgatója. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket, elmondja, hogy a 

nyílt üléshez minden érintett írásban hozzájárult. Megadja a szót Zakar Ágnesnek, az Oktatási 

és Kulturális Bizottság elnökének. 

 

Zakar Ágnes OKB elnök: Röviden ismerteti a pályázati kiírás előzményeit. Elmondja, hogy a 

Templomdombi Általános Iskola intézményvezetőjének dr. Beregnyei Józsefnét ajánlja az 

Oktatási és Kulturális Bizottság, akinek eddig elvégzett iskola igazgatói munkájához is 

gratulál. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium igazgatója nyugdíjba vonul, 

ezért volt szükség pályázat kiírására. Két pályázat érkezett, az egyik pályázó Molnárné 

Reskovits Zsuzsanna, aki az iskola személyi, tárgyi feltételeinek és lehetőségeinek 

ismeretéből indul ki, hiszen 14 éve látja el az igazgató-helyettesi teendőket. Céljai közt 

szerepel az osztályfőnöki munkaközösség visszaállítása, problémamegoldó 

osztálymegbeszélések bevezetése, valamint a szülőkkel való kapcsolat folyamatos fejlesztése. 

Pályázatában hangsúlyt kap a példamutatás fontossága, az iskolaszékkel, a civil- és 

sportegyesületekkel, szakszolgálatokkal és más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás, 

együttműködés. A szelektív hulladékgyűjtés megvalósulását, a környezettudatos nevelés 

hangsúlyozását, a diákok kötelességtudatának javítását, a beszélgető fórumok kapcsán a 

szenvedély betegségek prevencióját tartja fő céljának. A másik pályázó Ifj. Szabó László, aki 

fontos nevelőmunkának tartja a tanulók teljes személyiségének fejlesztését. Pályázatában az 

általános iskola és gimnázium alapfeladatainak ellátása mellett többek között a pedagógiai 

tevékenység értékének megőrzése, a képességfejlesztés és a tehetséggondozás kap hangsúlyt. 

Fő szempont a humanizmus, a hazafiság, a tolerancia más népek, fajok, kultúrák és szokások 

iránt, a természet és a környezet védelme. Kiemelt fejlesztési terület az idegen nyelvi képzés, 

a használható nyelvtudás megszerzése. Céljai között szerepel a német nyelv felértékelése 

testvériskolai programok segítségével - pl. sítáborok, nyári nyelvtáborok megvalósítása. Az 

iskola fő arculatát a sportosztályok bevezetése – elsősorban úszó- és labdajátékok élsportolói 

osztályok indításával – a nemzeti sportiskolai programhoz való csatlakozás és a szentendrei 

sportegyesületekkel való együttműködés határozná meg. Ennek megvalósítása érdekében a 

Magyar Úszó Szövetség főtitkárától elvi támogató nyilatkozatot, valamint a Nemzeti Sport 

Intézet pedagógiaicsoport-vezetőjétől pedig elvi állásfoglalást kapott a sportiskolai program 

indításával kapcsolatban. Ismerteti a pályázati eljárás során szerzett vélemények, illetve 

nevelőtestületi értekezletek eredményeit. Továbbá megjegyzi, hogy Ifj. Szabó László ellen 

rágalomhadjárat indult, melyet méltatlannak tart. 

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy mindhárom pályázó pályamunkája rendkívül 

színvonalas, méltatja ennek a város szempontjából való jelentőségét. Kérdezi Molnárné 

Reskovits Zsuzsannától, hogy a pályázatával kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni. 

 

Molnárné Reskovits Zsuzsanna II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 

igazgató-helyettese: Úgy gondolja, hogy a pályázatában részletesen kitért azokra a terveire, 

amelyekkel az iskola hírnevét az elkövetkezendő években növelni szeretné. Nagyon sok 

értéket lát benne, melyeket szeretne megőrizni, és nagyon sok lehetőséget is arra, hogy 

jobbhírű, a városnak dicsőséget hozó iskola legyen.  

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester: Köszöni a kiegészítést. Kérdezi Molnárné Reskovits 

Zsuzsannát, hogy miután majd az iskolák átkerülnek a Kormányhivatalhoz, akkor az 

Önkormányzattal az eddigi szoros kapcsolatot meg kívánja-e őrizni?  
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Molnárné Reskovits Zsuzsanna II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 

igazgató-helyettese: Véleménye szerint nélkülözhetetlen, függetlenül attól, hogy az Iskolának 

ki a fenntartója, hogy az Önkormányzattal szoros kapcsolata legyen továbbra is az iskolának, 

mely kapcsolaton még erősíteni is kíván.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Felsorolja, hogy milyen ünnepeken számítanak továbbra is az 

iskolákra. Elmondja, hogy a másik pályázó ifj. Szabó László nem élt azzal a lehetőséggel, 

hogy jelen legyen a testületi ülésen, és miután a tanárok jelezték, hogy szeretnének 

hozzászólni a napirendi ponthoz, ezért kéri őket, hogy jelöljék ki a hozzászólót.    

 

Kettősné Pózner Edina tanár: Elmondja, hogy a tantestület nevében szól hozzá. Felolvassa a 

Nevelőtestület által írt levelet, amelyet ezt követően átad dr. Dietz Ferenc polgármester úrnak. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megköszöni, majd javasolja az ülést folytatni dr. Beregnyei 

Józsefné programjának rövid bemutatásával. Elmondja, hogy a pályázat rendkívül magas 

színvonalú, és tükrözi azt a munkát, amelyet eddig is végzett a Templomdombi Általános 

Iskolában. Kérdezi, hogy van-e a pályázatához még hozzáfűzni valója? 

 

dr. Beregnyei Józsefné Templomdombi Általános Iskola igazgatója: Elmondja, hogy 23 éve 

vezeti az iskolát, és továbbra is ugyanilyen magas színvonalon szeretné vezetni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: A továbbiakban megadja a szót Bizottsági elnököknek és 

Képviselőknek. Elsőnek, Fülöp Zsolt képviselő ügyrendi hozzászólására. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Ügyrendi javaslata, hogy előbb a Templomdombi Általános Iskola 

igazgatójáról döntsön a Képviselő-testület.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Javasolja, hogy előbb hallgassák meg a többi hozzászólást, és 

kérdéseket, utána szavaztat Fülöp Zsolt ügyrendi javaslatáról. Megadja a szót Zakar 

Ágnesnek, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökének.  

 

Zakar Ágnes OKB elnök: Kérdezi Molnárné Reskovits Zsuzsanna igazgató helyettestől, 

hogy, amennyiben Ő nyeri a pályázatot, abban az esetben, ki lesz a két igazgató-helyettes, 

akikkel együtt szeretne dolgozni? A továbbiakra nézve akár hogyan is alakuljon az iskolák 

sorsa, felajánlja az Oktatási és Kulturális Bizottság segítségét az Iskolának és leendő 

vezetőjének. Továbbá dr. Beregnyei Józsefnének, a Templomdombi Általános Iskola 

igazgatójának szeretné az Oktatási és Kulturális Bizottság nevében is megköszönni eddigi 

rendkívül magas színvonalon végzett munkáját.  

 

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

 

dr. Filó András képviselő: Érdekelné, hogy mit ért azon Zakar Ágnes az Oktatási és 

Kulturális Bizottság Elnöke, hogy „rágalomhadjárat” indult ifj. Szabó László pályázó ellen, 

ami miatt nem jelent meg itt a Képviselő-testület előtt, továbbá nem mer szembenézni a 

Tantestülettel. Nem érti, hogy Zakar Ágnes képviselő miért kérte arra Molnárné Reskovits 

Zsuzsanna igazgató-helyettest, hogy nevezze meg a két igazgató-helyettest, akikkel együtt 

szeretne dolgozni. Politikai döntést vél.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 
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Fülöp Zsolt képviselő: Emlékei szerint a Móricz Gimnázium esetében történt meg az, hogy a 

támogatottság ellenére más személyt választottak, ahol konfliktusok generálódtak, mely 

problémák a tantestületen belül nehezen oldódtak meg. Kérdése, hogy azok a tanárok, akik 

nem Molnárné Reskovits Zsuzsannára szavaztak, azokkal továbbra is együtt dolgozna-e? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Véleménye szerint nem etikus ilyen kérdéseket feszegetni. 

Úgy gondolja, hogy ez a döntés a vezető kompetenciája, az Önkormányzat csak azt kérheti, 

hogy megfelelő minőségi színvonalat biztosítson, és tartsa meg azt a lokálpatrióta tudatot, 

amely fontos ebben a kérdéskörben. Megadja a szót Zakar Ágnesnek, az Oktatási és 

Kulturális Bizottság elnökének.  

 

Zakar Ágnes OKB elnök: Nem szeretne feszültséget kelteni, ezért módosítani szeretné 

Molnárné Reskovits Zsuzsanna igazgató-helyetteshez intézett kérdését oly módon, hogy 

tudható-e, hogy kivel szeretné betölteni a két igazgató-helyettesi tisztséget? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: A válaszadás jogát megadja Molnárné Reskovits 

Zsuzsannának a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium igazgató-helyettesnek.  

 

Molnárné Reskovits Zsuzsanna II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 

igazgató-helyettese: Úgy gondolja, hogy ennek a kérdésnek a megválaszolása annak a 

függvénye, hogy Ő nyeri-e a pályázatot, vagy sem. Nem szeretne a nevelőtestületen belül 

feszültséget kelteni így amíg Ő ebben nem kompetens, addig ebben a témában nem 

nyilatkozik. Viszont van határozott elképzelése, melyet a bizottsági ülésen ismertetett. A 

kollegáinak azt ígérte, hogy amint kompetenciája lesz ebben a témában, haladéktalanul 

tájékoztatja őket. Fülöp Zsolt képviselőnek válaszolja, hogy azt, hogy kivel dolgozik, és kivel 

nem az soha nem attól függ, hogy szimpatizál-e vele, vagy sem. Határozott munkaelvárásai 

vannak a kollegáival szemben, és függetlenül attól, hogy rá szavazott vagy nem, hogy ha a 

munkáját megtudja valósítani, akkor nem tervezi, hogy ezért őt bármilyen hátrány érje, ha a 

munkáját becsülettel ellátja. Azt viszont, aki a munkáját nem látja el becsülettel, az 

függetlenül attól, hogy rá szavazott vagy nem, akkor is számon kéri.  

 

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

alpolgármesternek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Szeretné felhívni a figyelmét a 

leendő megválasztandó iskolaigazgatóknak, hogy miután a város reorganizáció alatt van, ezért 

ez egy nagyon speciális feladatot ró az iskolaigazgatókra. Felhívja a figyelmet a 

költségvetésre, és hogy nagy segítségére lehetnének az Önkormányzatnak abban, hogy ha az 

idei tervet úgy készítenék el, hogy az a városnak megfelelő legyen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 

II-es határozati javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3885   Száma: 12.06.14/5/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 17:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Pintér Ádám SZISB 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 

217/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. augusztus 1-től 2017. július 31-

ig terjedő időszakra a Templomdombi Általános Iskola vezetői feladatainak ellátásával  

 

dr. Beregnyei Józsefnét 
 

bízza meg. 

 

Alapilletménye G/13 fokozattal 200.978,- Ft.  

Kjt. 66. § (2) bek. b) pontja alapján  

illetmény 8%         16.078,- Ft.   

Vezetői pótléka 300%     60.000,- Ft. 

Munkáltatói kiegészítést     40.000,- Ft. 

Összesen, kerekítve:    317.056- Ft.  
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Felkéri a Polgármestert az intézményvezető megbízásával kapcsolatos munkajogi 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2012. július 31. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Gratulál dr. Beregnyei Józsefnének, a Templomdombi 

Általános Iskola igazgatójának, és további jó munkát kíván az elkövetkezőkre. Szavazásra 

bocsátja az I-es határozati javaslatot, majd elmondja, hogy miután két pályázó van, ezért 

minkét pályázóról külön szavaztat, elsőnek Molnárné Reskovits Zsuzsanna pályázóról. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3886   Száma: 12.06.14/5/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 17:56  

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 JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Tart. - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Pintér Ádám SZISB elnök Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület Molnárné Reskovits 

Zsuzsanna pályázatát elfogadta. Szavazásra bocsátja ifj. Szabó László pályázatát. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3887   Száma: 12.06.14/5/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 17:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 38,46 33,33 

Nem 1 7,69 6,67 

Tartózkodik 7 53,85 46,67 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Kiss Károly Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Tart. - 

Fekete János Tart. - 

dr. Filó András Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Pintér Ádám SZISB elnök Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy ifj. Szabó László pályázatát a Képviselő-

testület elutasította, a pályázat nyertesének Molnárné Reskovits Zsuzsannát állapítja meg, 

akinek gratulál, és további jó munkát kíván az elkövetkezőkre. A képviselő-testület a 

következő határozatot hozza: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

216/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. augusztus 1-től 2017. július 31-

ig terjedő időszakra a II.  Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium vezetői feladatainak 

ellátásával  

 

Molnárné Reskovits Zsuzsannát   
 

bízza meg. 

 

Alapilletménye  I/9 fokozattal 216.905,- Ft.  

Kjt. 66. § (3) bekezdés  a) pontja alapján  

illetmény 7%         15.183,- Ft.   

Vezetői pótléka 300%     60.000,- Ft. 

Munkáltatói kiegészítést     40.000,- Ft. 

Összesen, kerekítve:    332.088,- Ft.  
       

Felkéri a Polgármestert az intézményvezető megbízásával kapcsolatos munkajogi 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2012. július 31. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot a Címzetes 

igazgatói cím adományozásáról. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3888   Száma: 12.06.14/5/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 17:57  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 61,54 53,33 

Nem 1 7,69 6,67 

Tartózkodik 4 30,77 26,67 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 
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Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Tart. - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Tart. - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Pintér Ádám SZISB elnök Távol - 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

218/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. Hajdu Gábor határozott idejű magasabb vezetői megbízatásának lejártára figyelemmel, 

továbbá Hajdu Gábor 23 éves igazgatói munkájának elismeréseként, részére – a 

138/1992.(X. 8.) Kormányrendelet 5. § (19) bekezdésében foglaltak szerint – címzetes 

igazgatói címet adományoz.  

2. A címzetes igazgatói pótlék mértéke a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 71. § (3) bekezdése alapján a pótlékalap száz százaléka. 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

2. Tájékoztató a Középdunamenti Beruházó Szolgáltató és Kereskedelmi 

Vízgazdálkodási Társulat 2011. évi számviteli beszámolójáról és jelenlegi 

működéséről 

 Előadó: dr. Török Balázs általános alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Felkéri dr. Török Balázs általános alpolgármestert, hogy 

tartsa meg beszámolóját. 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megtartja beszámolóját a tájékoztatóval 

kapcsolatban. 

 

A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 
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3. Előterjesztés Szentendre, 1790/1 hrsz-ú, természetben a Dunakorzó 7. szám alatti 

„Gomba” felépítmény megvásárlásáról 

 Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót Polányi Sándor 

reorganizációért felelős alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Átadja a szót Ferencné Kovács 

Hajnalka vagyongazdálkodási iroda vezetőjének. 

 

Ferencné Kovács Hajnalka vagyongazdálkodási vezetője: Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a 292/2011. (VI.9.) Kt sz. határozatában megfogalmazottak szerint, 

Szentendre Város Önkormányzatának 2012. augusztus 31-ig ki kell fizetnie 32.000.000,- Ft-ot 

a 1790/1 hrsz.-on elhelyezkedő „Gomba” nevezetű vendéglátó egység önkormányzati 

tulajdonba kerülése céljából. A fent említett ingatlan tulajdonba kerülésének indoka az volt, 

hogy a későbbi Dunakorzó felújítási, átalakítási projekt tervezetében a „Gomba” nevezetű 

felépítmény elbontása feladatként szerepel. Ezen, felül amennyiben a Bercsényi koncesszió 

létrejön, a koncessziós partner is igény tart erre a területre, kerthelység kialakítása céljából. 

Ennek megvalósulásának lehetséges legkorábbi időpontja 2014 vége. A jelenleg fennálló 

gazdasági helyzet, illetve az önkormányzat jelenlegi likviditási problémái miatt célszerű lenne 

a fenti Képviselő-testületi határozatot módosítani, illetve a fizetést a fenti határidőről eltolni, 

vagy más megoldást találni a Gomba későbbi tulajdonba kerülésére vonatkozóan, 

természetesen az ár változatlanul hagyása mellett. A további tárgyalásoktól, valamint a 

fizetési határidő eltolásától az ügyfél sem zárkózott el, jogi képviselőjük ezt írásban is 

megerősítette. Mivel a Dunakorzó felújítási munkálatainak kezdete nem ismert, ezért úgy 

gondolja, hogy a jelenlegi kifizetés elhalasztása gazdasági érdek. A végleges, a felek számára 

legelőnyösebb és közösen elfogadható jogi konstrukció kidolgozása érdekében további 

tárgyalások lefolytatása szükséges. Kéri, hogy a határidő módosításra kerüljön, és a 292/2011. 

(VI.9.)  sz.  határozatot helyezze hatályon kívül a Képviselő-testület.  

 

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

Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 

 

 

Kun Csaba GVB elnök: Elmondja, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 

támogatja a javaslatot, majd ismerteti a Bizottság javaslatát. 

 

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

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3895   Száma: 12.06.14/3/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 18:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92,86 86,66 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 1 7,14 6,67 

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 JPEB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

     

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

222/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

11. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 292/2011. (VI.9.) Kt. sz. 

határozatában szereplő, kifizetés határidejére vonatkozó rendelkezését hatályon kívül 

helyezi, a jogügyletben részletezett, másik fél által tett hozzájáruló nyilatkozat alapján. 

12. felkéri a Polgármestert, hogy folytasson további tárgyalásokat a vételár halasztott 

kifizetése tárgyában, vagy egyéb jogi megállapodással történő tulajdonszerzés 

érdekében - a csere lehetőségét is megvizsgálva - az eredeti 32.000.000 Ft-os vételár 

változatlanul hagyása mellett. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő :  folyamatos 
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4. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő Dömörkapunál 

található szociális bérlakásokról 

 Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót Polányi Sándor 

reorganizációért felelős alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Átadja a szót Ferencné Kovács 

Hajnalka vagyongazdálkodási iroda vezetőjének. 

 

Ferencné Kovács Hajnalka vagyongazdálkodási iroda vezetője: A Dumtsa Jenő 

Városfejlesztési Stratégiában, valamint az IVS-ben is feladatként került megfogalmazásra a 

Dömörkapunál található bérlakások megszüntetése, továbbá a Szociális, Ifjúsági és Sport 

Bizottság 41-C/2012.(V.07.) SZISB határozatában kérte az itt lakók helyzetének kezelését a 

terület felszámolása előtt. A vagyongazdálkodási iroda javaslata az önkormányzat jelenlegi 

anyagi helyzetére való tekintettel a Dömörkapunál található lakások további fenntartása, 

azzal, hogy alternatívákat dolgoz ki a Dömörkapu hasznosításával kapcsolatban, szem előtt 

tartva a lakók lakhatási problémájának megoldását. Az Önkormányzat jelenleg nincs abban az 

anyagi helyzetben, hogy több millió forint értékben ingatlant vásároljon, illetve a bérlők sem 

tudnák megfizetni egy lakótelepi ingatlan bérleti díját, illetve rezsijét. A vagyongazdálkodási 

iroda álláspontja szerint, a Dömörkapunál található lakásban élők lakhatását meg kellene 

hosszabbítani, azzal, hogy az Önkormányzat megpróbál olyan alternatívákat kidolgozni 

Dömörkapu hasznosítására vonatkozóan, mely előmozdíthatja az itt lakók más ingatlanban 

történő elhelyezését. 

 

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

Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba GVB elnök: Elmondja, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ezt a 

javaslatot is támogatja, de kéri a Bizottság megvizsgálni, hogy a Dömörkapu szociális 

bérlakóknál, hogyan lehetne felgyorsítani a telep kiürítését, ahol vagy lelépési díjat fizet az 

Önkormányzat az ott lakóknak, vagy pedig szociális bérlakásban helyezik el őket. 

Alternatívaként felmerült, hogy esetleg megvételre felajánlható lenne az ott lakóknak az 

ingatlan. Felül kellene vizsgálni, hogy mi a pontos terve az Önkormányzatnak az ingatlannal, 

mert a jelenlegi piaci körülmények között, véleménye szerint nem nagyon lehet értékesíteni. 

Javasolja ugyanebben a felmérésben azt is megvizsgálni, hogy a felső szintek jobb állapotuk 

miatt eladhatóak lennének a lakók számára, az alsó szintet pedig külön lehetne kezelni, onnan 

történnének a kiürítések, majd egyben eladható lenne. Jó ötletnek tartaná, ha lakottan is meg 

hirdetné az Önkormányzat, mert kiderülne, hogy van-e érdeklődő rá.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármestertől, hogy befogadható-e a javaslat? 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: A felmérés készítését 

befogadhatónak tartja, viszont az anyag szeptemberi ülésen történő tárgyalását nem. 

Határozottan ragaszkodik a prioritási sor felállításához.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi Pintér Ádámtól, a Szociális, Ifjúsági és Sport 

Bizottság elnökétől, hogy fenntartja-e a Szociális, Ifjúsági és Sportbizottság módosító 

javaslatát? 

 

Pintér Ádám SZISB elnök: Fenntartja. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármestertől, hogy befogadható-e a Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata? 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Befogadja azzal a megjegyzéssel, 

hogy nem a Vagyonkoncepció elfogadását követő Képviselő-testületi ülésen, hanem a 

vagyonkoncepció prioritása szerint. 

 

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

fogalmazza meg az elhangzott javaslatokat. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: A határozati javaslat kiegészülne egy 3. ponttal, hogy 

”…kéri megvizsgálni annak lehetőségét minden alternatíva figyelembe vételével, hogy a 

Dömörkapui szociális bérlakások milyen módon és feltételek mellett üríthetőek ki minél 

gyorsabb ütemben.” A határidőnél december helyett a „vagyongazdálkodási koncepció 

prioritási sorrendjében” szerepeljen.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt Képviselő: Javasolja, hogy a 2012. december helyett 2013. december szerepeljen 

a határidőnél, hogy végig tudja gondolni a Képviselő-testület a terület hasznosításának 

lehetőségeit. Majd ismerteti néhány ezzel kapcsolatos javaslatát. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Beszámol a területtel kapcsolatos hatósági tárgyalásokról. 

 

Fülöp Zsolt Képviselő: Véleménye szerint a hatóságok másképp döntenének abban az 

esetben, ha vízgazdálkodási és védelmi szempontok kerülnének előtérbe. Továbbra is 

fenntartja a határidő meghosszabbítását 2013. decemberre.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Véleménye szerint is érdemes megvizsgálni ezeket a 

kérdésköröket, megadja a szót Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármesternek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Jó elképzelésnek tartja és támogatja, 

hogy egy évvel eltolják a határidőt, melyet befogad. Konszolidáltabb viszonyoknál tartja 

elképzelhetőnek a dömörkapui tervek megvalósítását, ilyen módon jó dolog, hogy ne most 

döntsön a Képviselő-testület.  

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3896   Száma: 12.06.14/4/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 19:02  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 
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Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100,00 93,33 

Nem 0 0,00 0,00 

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 JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Távol - 

     

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

elfogadta, majd a következő határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

223/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

9. Szentendre Város jelenlegi anyagi helyzetéből adódóan, a Dömörkapunál található 

szociális bérlakások, bérlakás állományból történő törlésének határidejét 

meghosszabbítja és 2012. decemberi testületi ülésén újra tárgyalja. 

 

10. felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg az érintett lakók más helyen történő 

lakhatásának megoldását biztosító lehetőségeket, és dolgozzon ki a Dömörkapu 

hasznosítására vonatkozó alternatívákat. 

 

11. kéri megvizsgálni annak lehetőségét, minden alternatíva figyelembe vételével, hogy a 

Dömörkapui szociális bérlakások milyen módon és feltételekkel üríthetőek ki minél 

gyorsabb ütemben. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2013. december 
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5. Előterjesztés Szentendre, Ribizli utca 6338 hrsz-ú ingatlan önkormányzati 

feladatellátás szempontjából feleslegessé váló részének értékesítéséről 

 Előadó: dr. Török Balázs általános alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kérdezi dr. Török Balázs általános 

alpolgármestertől, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hozzáfűznivalója? 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Nincs hozzáfűznivalója. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót bizottsági elnököknek, képviselőknek. Egyéb 

kérdés észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3897   Száma: 12.06.14/5/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 19:02  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

224/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a szentendrei 6338 helyrajzi számú ingatlannak a határozat 1. melléklete szerinti 

vázrajzon ábrázolt 82 m2-es, az önkormányzati feladatellátás szempontjából 

feleslegessé váló részét a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala 800203/2012. 

számon 2012. május 18-án kelt telekalakítást engedélyező határozata jogerőre 

emelkedésének feltételével a kizárólagos önkormányzati tulajdont képező, 

forgalomképtelen törzsvagyonból kivonja és a forgalomképes vagyonkörbe helyezi át; 

felkéri a Polgármestert a telekalakítást engedélyező határozattal szembeni fellebbezési 

jogról történő lemondásra az Önkormányzat képviseletében;  

2. jóváhagyja az 1. pont szerinti ingatlan rész tulajdonjogának átruházását a határozat 2. 

melléklete szerinti ingatlan adásvételi szerződésben foglalt tartalommal, felkéri a 

Polgármestert a szerződéskötésre és a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

intézkedések megtételére.   

3. az ingatlan telekalakítással kapcsolatos költségeit Eladó viseli.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Polgármester 

 

 

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

 

6. Előterjesztés a Radnóti út alatti lakóterületi fejlesztéssel kapcsolatos 

telekalakítási szerződés elfogadásáról 

 Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket. Megadja a szót az 

előterjesztőnek, Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Átadja a szót dr. Dóka Zsoltnak, a 

Jogi iroda vezetőjének. 

 

dr. Dóka Zsolt Jogi iroda vezetője: Elmondja, hogy ez az ügy hosszú ideje zajlik egy tavalyi 

belterületbe vonásról, és egy korábban elfogadott Helyi Építési Szabályzatról szól. Már csak a 

telekalakítás és az ezzel kapcsolatos geometriai közúthálózat és lakótelek hálózatnak a 

kialakítása hiányzik. Ezzel kapcsolatban a tulajdonosok kérték, hogy az Önkormányzat hagyja 

jóvá az ezzel kapcsolatos telekalakítási szerződést, mely az előterjesztés melléklete. Továbbá 

a tulajdonosok vállalták, hogy az úttal kapcsolatos közműkiépítések költségét vállalják.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Dicső Zoltán képviselőnek ügyrendi 

hozzászólásra. 
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Dicső Zoltán képviselő: Bejelenti érintettségét az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavaztat Dicső Zoltán képviselő érintettségéről. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3898   Száma: 12.06.14/6/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 19:04  

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: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

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

képviselőt kizárta a szavazásból. Megadja a szót bizottsági elnököknek, képviselőknek. Egyéb 

kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3899   Száma: 12.06.14/6/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 19:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 
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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: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

    

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

225/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

- elfogadja a telekalakítási szerződést a szentendrei 9360/1, 9360/12, 9360/13, 9377/1 

hrsz-ú, közútként kialakítandó ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülése 

tárgyában a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, az érintett 

ingatlantulajdonosoknak a határozat 2. melléklete szerinti nyilatkozatára is 

figyelemmel;  

- felkéri a Polgármestert az 1. pont szerinti szerződés aláírására. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
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7. Előterjesztés kistérségi csatornázásról 

 Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kérdezi Polányi 

Sándor reorganizációs alpolgármestertől, hogy van-e kiegészítése az előterjesztéssel 

kapcsolatban? 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Nincs az előterjesztéssel 

kapcsolatban kiegészítése.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót bizottsági elnököknek, képviselőknek. Egyéb 

kérdés észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3900   Száma: 12.06.14/7/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 19:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92,86 86,66 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 1 7,14 6,67 

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 JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit Tart. - 

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

elfogadta, és a következő határozatokat hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

226/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0061 

azonosító számú, Szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések 

csatornahálózatának bővítése című pályázati projekttel kapcsolatban az alábbi döntéseket 

hozza: 

1. a pályázat előkészítési szakaszában a Dunakanyari Csatornázási Társulás 

rendelkezésére bocsátott, és a pályázati elszámolás során, a Társulás által 

visszaigényelt és az elszámolás elfogadása után visszakapott 4.386.116,- Ft-ból 

1.469.189,- Ft-ot visszaigényel, a támogatás Társulás részére való megérkezése után,  

2. továbbá 2.916.927,- Ft-ot továbbra is a Társulásnál tart, a projekt megvalósításához 

szükséges, indokolt költségek (értve ezalatt a visszaigényelhető áfa összegét is) 

fedezetére, utólagos elszámolással. A pénzösszeg felhasználásáról a Társulási Tanács 

a Tagönkormányzatok jóváhagyása mellett dönt, 

3. támogatja az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját 

forrás kiegészítése 2012. évi támogatása rendjéről szóló 6/2012. (III. 1.) BM rendelet 

(továbbiakban: BM önerő alap) szerinti pályázat benyújtását a Dunakanyari 

Csatornázási Társulás által. A pályázat elkészítésére, beadására, lehívására és 

elszámolására vonatkozó költség az 1. pont szerinti forrásból történő 

finanszírozásához hozzájárul. 

4. tudomásul veszi és támogatja, hogy a Dunakanyari Csatornázási Társulás, a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés a) pont szerint 

hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít – a 

Társulás közbeszerzési eljárásrendjét figyelembe véve - a BM önerő alapra történő 

pályázat elkészítését, beadását, lehívását és elszámolását végző partner kiválasztása 

tárgyában, 

5. felhatalmazza a polgármestert a határozatban foglaltaknak megfelelő intézkedésre, 

jognyilatkozatok megtételére. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. június 30.   

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

227/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0061 

azonosító számú, Szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések 

csatornahálózatának bővítése című pályázati projekttel kapcsolatban az alábbi döntéseket 

hozza: 

1. a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat által felvett, összesen 

534.000.000,- Ft összegű víziközmű társulati hitel és járulékai erejéig 19,1957%-

ban, 102.505.038,- Ft maximális összegben készfizető kezességet vállal a 

420/2010. (XII.09.) Kt. sz. határozatának 4. pontját módosítva, 

2. kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel(ek) visszafizetés időtartama alatt az 

Önkormányzatra jutó tőketörlesztő részlet összegét és a hitel(ek) járulékait a 

futamidő éveiben a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően a 
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költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat 

módosításai során figyelembe veszi, az államháztartási jogszabályoknak való 

megfelelés mellett, 

3. ha a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat tagjai által teljesítendő 

OTP LTP befizetéseik tekintetében hátralék keletkezik, és az esetleges hátralékot 

az LTP felszólítására sem rendezték, a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási 

Társulat akadályoztatása esetén az Önkormányzat köteles a hiányzó összeget a 

társulati tag takarékossági számlájára befizetni, 

4. tudomásul veszi, hogy a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 

megszűnése után, az OTP Bank Nyrt-vel szemben fennálló kötelezettség egyenes 

adósi minőségben, - a 4. pontban meghatározott mértékig a kölcsöntartozás és 

járulékai teljes kiegyenlítéséig - változatlan tartalommal fennmarad, 

5. nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az 

igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 

„Magyarország gazdasági stabilitásáról” szóló 2011. évi CXCIV. számú 

törvényben meghatározott korlátozás alá a 2012. évben, 

6. felhatalmazza a polgármestert, hogy a víziközmű társulati hitelszerződés(eke)t, -

mint készfizető kezes- aláírja az önkormányzat képviseletében. A fenti hitel(ek)re 

vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon. az ügylet egyéb feltételeiben 

megállapodjon, a víziközmű társulati hitelszerződés(eke)t - mint készfizető kezes - 

aláírja az Önkormányzat képviseletében, 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2012. június 30.  

 

 

8. Előterjesztés KEOP-2.1.2/2F/09-2010-0002 azonosítószámú pályázat tárgyában 

 Előadó: dr. Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: A „Szentendrei árvízvédelmi védmű megerősítése és 

átalakítása a történelmi óváros védelmének érdekében”c., KEOP-2.1.2/2F/09-2010-0002 

azonosítószámú pályázatához kapcsolódóan a mobil elemek tárolására szolgáló raktárépület a 

Tűzoltóság területén került volna megépítésre, a tavalyi év során egy telek megosztást hajtott 

végre az önkormányzat, amellyel biztosítani kívánták a pályázat sikeres végrehajtását.  2012. 

január 1-től a Tűzoltóság az Országos Katasztrófavédelem hatáskörébe került. A törvényi 

rendelkezéseknek megfelelően a vagyon átadás az állam, a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

felé megtörtént. A Katasztrófavédelem pert kezdeményezett az Önkormányzat ellen, melyben 

a leválasztott telekrészeket is magának követeli. A lentebb részletezett helyszínek közül két 

helyszín javasolt a csarnok megépítésére, ezen helyszínek esetében kerülhető el a HÉSZ 

módosítás: 

- Szennyvíztisztító melletti terület – 10/1 hrsz 

- VSZ Zrt. telephelye – 453/2 hrsz 

Megadja a szót előterjesztőnek, Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban 

nincsen kiegészítenivalója.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti a bizottságok határozatait. Megadja a szót dr. 

Molnár Ildikó címzetes főjegyzőnek. 
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dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Elmondja, hogy előterjesztési hiba történt, a 

határozatoknál nem I-es és II-es határozat a helyes megjelölés, mert a két határozati javaslat 

kizárja egymást. Egy helyszínt javasol kiválasztani, amely tekintetében a módosításokat 

elvégezné az Önkormányzat. Tájékoztatja a testületet, hogy a bizottságok ellentétes 

javaslatokat tettek a helyszínnel kapcsolatban.  

 

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

 

dr. Filó András képviselő: Véleménye szerint a VSZ Zrt. területe túlzottan értékes, a 

szennyvíztelepen pedig túlépítés történt. Továbbá felmerült, hogy a szennyvíztisztító telepen 

még egyezkedni is lehetne a csatornaművel a V8 uszoda tekintetében, ami jelentős 

megtakarítást jelentene.  

 

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

 

Magyar Judit képviselő: Meglepte, hogy a Katasztrófavédelem pert kezdeményezett az 

Önkormányzat ellen, az Önkormányzatnak pedig pereskednie kell a saját érdekeiért. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Informális tájékoztatást kapott, első körben büntető 

feljelentést adtak be személye ellen, amelyről az Ügyészség megállapította, hogy alaptalan. 

Azzal a hivatkozással, hogy jogszabályellenesen járt el, és miután a Képviselő-testületi ülést 

vezette, ezért Ő volt az első számú célpont. Az Ügyészség megalapozatlannak tartotta, ezután 

polgári eljárás indult az Önkormányzat ellen, melynek során a keresetet is megküldték. Amíg 

perfeljegyzés van, addig az Önkormányzat nem rendelkezhet a terület felett. Nem volt 

szándékában sem személyének, sem pedig a Képviselő-testületnek, hogy törvényellenes 

módon bármit meghiúsítsanak a Katasztrófavédelem munkájában. Bízik a Bíróság bölcs 

döntésében, és szomorú, hogy ilyenre sor került. Véleménye szerint ezért kell alternatívákban 

gondolkozni, az alternatíva pedig arról szól, hogy ameddig folyik a per megszüntetése, legyen 

egy alternatív helyszín. Megadja a szót Kun Csabának a Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba GVB elnök: Ismerteti a bizottság határozatát, majd elmondja, hogy a bizottság 

azért gondolt a VSZ Zrt. területére, mert itt az őrzés-védés megoldott. Viszont a szomszéd 

terület per alatt van, és így megtámadhatják az építési engedélyt is. Elsőre a szennyvíztisztító 

telep üzletileg jobbnak tűnik, de ha nem kivitelezhető, akkor a VSZ Zrt. telephelyét javasolja 

a bizottság. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Jelen esetben ezen a területen túlépítés van, de ha hozzácsatolják ezt a 

másik területet, akkor már nincs túlépítés? Kérdezi, hogy hogyan lenne megszüntethető ez az 

állapot? Illetve, hogy ha terület kiegészítéssel még odakerülne egy csarnok, ahol tárolják a gát 

elemeit, akkor ez hogyan befolyásolja a túlépítési százalékot? Továbbá megjegyzi, hogy ha a 

Katasztrófavédelemmel ilyen gondok vannak, akkor kérdéses, hogy az Önkormányzat mire 

számíthat a gát építésével, illetve a gát üzemeltetésével kapcsolatban.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ezzel kapcsolatban azt a felvilágosítást kapta a 

Katasztrófavédelemtől, hogy ezt kérdést nyilvánosan különválasztják. Elmondja, hogy a 

fentiek ellenére rendkívül jó a viszony a Katasztrófavédelemmel, és személyesen egyeztetett 
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ebben a témában Pócsik úrral, ahol együttműködésről biztosították. Megadja a szót dr. Török 

Balázs általános alpolgármesternek, hogy a DMRV-vel kapcsolatos kérdésre adjon választ. 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Jelenleg ez ügyben nincs megegyezés a DMRV-

vel. További tárgyalásokra van szükség. A gáttároló csarnoknak a VSZ Zrt. telephelyét 

javasolja, elmondja ezzel kapcsolatos indokait.  

 

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

 

dr. Filó András képviselő: Nem tudja mekkora területet foglal el a hulladékkezelő, de 

véleménye szerint bőven elférne egymás mellett a csarnok és az átrakó tömörítő.  

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Felhívja a figyelmet, hogy megadja a szót mindenkinek, de ne 

mikrofonon kívül szóljanak hozzá a tárgyaláshoz. Megadja a szót Polányi Sándor 

reorganizációért felelős alpolgármesternek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Elnézést kér a Képviselő-testülettől 

az anyag előkészítetlensége miatt, és szeretné visszavonni az előterjesztést.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ügyrendben szavaztat arról, hogy vegyék le napirendről az 

előterjesztés tárgyalását.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3901   Száma: 12.06.14/8/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 19:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100,00 93,33 

Nem 0 0,00 0,00 

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 JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 
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Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

     

 

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

levette a napirendjéről.  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

228/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés tárgyalását egy későbbi 

Képviselő-testületi ülésen tárgyalja.  

 

 

 

 

 

9. Előterjesztés aljegyzői pályázatok elbírálásáról 

 Előadó: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést, majd kéri, dr. Molnár Ildikó 

címzetes főjegyzőt, hogy ismertesse választását, és indokolja meg. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Elmondja, hogy a pályázat során két pályázat érkezett 

be, az egyik pályázó dr. Gerendás Gábor, akit munkájának ismerete, helyismerete, emberi és 

vezetői tapasztalatai, valamint a pályázata alapján javasol a Képviselő-testületnek aljegyzővé 

kinevezni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Véleménye szerint dr. Gerendás Gábor hatékonyan és 

rendkívül magas színvonalon végzi munkáját, és a keze alatt lévő irodák, továbbá az 

intézmény átadások-átvételek tekintetében is. Támogatja dr. Gerendás Gábor aljegyzővé 

történő kinevezését. Megadja a szót dr. Filó András képviselőnek.  

 

dr. Filó András képviselő: Személy szerint Ő is támogatja dr. Gerendás Gábor kinevezését, 

de amit problémaként felvet, az az, hogy a pályázat csak a Szentendre Város honlapon jelent 

meg, és az országos médiában nem került leközlésre. Elmondja, hogy a tegnapi Jogi és 

Pénzügyi Bizottság ülésén megkérdezte, dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőtől, hogy a 

pályázat leközlésre került-e a Közigállás.hu internetes honlapon, erre azt a választ kapta, hogy 

ott nem kell leközölni. Véleménye szerint ezt a pályázatot ott mindenféleképpen le kellett 

volna közölni, mert ez az országos média. Továbbá kikéri magának, hogy a Jegyző 
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ráripakodott, hogy megtámadja ezt a pályázatot. Ismét elmondja, hogy ez nem dr. Gerendás 

Gábor ellen szól, személy szerint semmi baja vele, és maximálisan megbízik benne.   

 

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

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Megköveti dr. Filó András képviselő urat, hogy ha úgy 

érezte, hogy a tegnapi bizottsági ülésen ráripakodott, továbbá azért is, hogy ha 

indulatosabbnak érezte a hangját az átlagosnál, nem szánta annak. Valószínűleg félreértés 

történt, nem azt mondta, hogy nem kell a Közigállás.hu oldalon közzétenni,  hanem, hogy 

nem írja elő jogszabály, hogy a Közigállás.hu honlapon közzé kell tenni, és azt sem írja elő 

jogszabály, hogy országos napilapban közzé kell tenni. Továbbá elmondja, hogy a 

közigállás.hu –val is felvette a kapcsolatot, hogy a korábban ott közzétett pályázati kiírás 

módosítását tegyék fel a felületre az Önkormányzat elküldte a pályázati kiírás módosítását, 

majd azt a tájékoztatást kapta, hogy nem biztos, hogy közzé tudják megfelelő határidővel 

tenni, tekintettel arra, hogy ott az átfutási időt másképp számolják. dr. Filó András képviselő 

úr még azt is felrótta, hogy ezáltal esetleg további pályázók estek ki tájékoztatta a Bizottságot 

és a Képviselő urat is arról, hogy a másik jelölt nem felelt meg annak a korábbi szigorúbb 

feltételnek, ami az előző pályázati fordulói körben kiírásra került.  A jogszabály szerint a 

pályázók közül a Jegyző kompetenciája javaslatot tenni az aljegyző személyére. Úgy 

gondolja, hogy a jogszabályi előírásoknak eleget tett a pályázat tartalmának, és eljárási 

rendjének a folyamatában. Nem tud arra mit mondani, hogy ha ezt a pályázati kiírást dr. Filó 

András képviselő a közigállás.hu honlapon nem látta. Véleménye szerint nincs akadálya, dr. 

Gerendás Gábort Szentendre Város Aljegyzőjévé történő kinevezésének, de ettől függetlenül 

dönthet úgy a Képviselő-testület, hogy eredménytelenné nyilvánítja a pályázatot és újat ír ki.  

 

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

 

dr. Filó András képviselő: Véleménye szerint senki nem vonta kétségbe, hogy a Jegyző 

kompetenciája az aljegyző jelölése.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Bízik abban, hogy senki nem vonta kétségbe, csak 

ismertette a jogszabálynak ezt a rendelkezését.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3902   Száma: 12.06.14/9/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 19:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100,00 93,33 

Nem 0 0,00 0,00 
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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 JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

     

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

229/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. Úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a jegyző javaslatára 2012. június 15. 

napjáról, a jegyző helyettesítésére és a jegyző által meghatározott feladatok ellátására, 

Szentendre Város Aljegyzőjévé határozatlan időre 

 

dr. Gerendás Gábort 

 

(szül: Esztergom, anyja neve: Mátyás Erzsébet) 

 

nevezi ki. 

 

Illetményét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 255. § (3) 

bekezdése alapján bruttó 

 

540.000 Ft-ban 
 

határozza meg; 
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2. Megállapítja, hogy dr. Gerendás Gábor nyilatkozott arról, hogy az aljegyzői 

kinevezést     elfogadja; 

3. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

10. Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei alapító okiratának 

módosításáról 

 Elődadó: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kérdezi dr. Molnár 

Ildikó címzetes főjegyzőtől, hogy van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban? 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Nincsen kiegészítenivalója.  

 

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

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: Felkéri Pintér Ádámot, a Szociális, Ifjúsági és Sport 

Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság határozatát. 

 

Pintér Ádám SZISB elnök: A bizottság kéri, hogy az előterjesztés mellékletében lévő 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1/c. pontja – telephely 2000. 

Szentendre Bükkös part 29. az alábbiak szerint módosuljon: SZEI – Bőrgyógyászati 

szakrendelés, bőr – és nemibeteg gondozás. 

 

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

befogadható-e a javaslat? 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Igen, befogadja. 

 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3903   Száma: 12.06.14/10/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 19:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 
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Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

230/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a 189/2012. (V.10.) Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezi; 

2. elfogadja Szentendre Város Egészségügyi Intézményei módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

Felelős: Jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

11. Előterjesztés önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosításáról 

 Előadó: dr. Török Balázs alpolgármester 

 

 

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

bizottsági elnököknek, képviselőknek. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 3904   Száma: 12.06.14/11/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 19:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

231/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal 

jóváhagyja a Barcsay Jenő Általános Iskola, az Izbégi Általános Iskola, a Templomdombi 

Általános Iskola, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, a Szentendre Város 
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Óvodai Intézménye, valamint a Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde alapító okiratának 

módosítását, valamint a fenti intézmények egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratait.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
   

 

12. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. alapító okiratának módosításáról 

 Előadó: dr. Török Balázs általános alpolgármester 

 

 

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

bizottsági elnököknek, képviselőknek. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatokat.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3905   Száma: 12.06.14/12/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 19:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

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

Magyar Judit Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

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

javaslatokat elfogadta, és a következő határozatokat hozza:  

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

232/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városi Szolgáltató Zrt. 

telephelyei közül a 0277. hrsz. alatt felvett KÉKI Hulladéklerakó törlésre kerül. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

233/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. úgy dönt, hogy a Városi Szolgáltató Zrt. telephelyei az alábbi ingatlanokkal bővülnek: 

a) 2000 Szentendre, Bajcsy-Zsilinszky u. 4/A.. 

b) 2000 Szentendre, Hamvas Béla u. 1. 

c) 2000 Szentendre, Hold u. 10. 

2. elfogadja 232/2012. (VI.14.) Kt. számú, a 219/2012. (VI.14.) Kt. számú, valamint 

jelen határozatban jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratot a határozat melléklete szerinti tartalommal 

3. felkéri a Városi Szolgáltató Zrt. Vezérigazgatóját, hogy a változás cégnyilvántartáson 

történő átvezetéséről gondoskodjon. 

 

Felelős: 

1-2. pont: Polgármester 

3. pont: Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 

 

Határidő: 

1-2. pont: azonnal 

3. pont: 2012. július 13. 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

234/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városi Szolgáltató Zrt. 

részére értékesíti a határozat mellékletét képező irodai eszközöket 1 000 000 Ft vételáron 

azok könyv szerinti értékére tekintettel, felkéri a Polgármestert és a Városi Szolgáltató Zrt. 

Vezérigazgatóját az adásvételi szerződés aláírására. 

 

Felelős: Polgármester, Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 

Határidő: azonnal 

 

A határozat melléklete, a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

13. Előterjesztés Szentendre Város közigazgatási határain belüli helyi közforgalmú 

közlekedés normatív támogatása igénylésére benyújtandó pályázatról 

 Előadó: dr. Török Balázs általános alpolgármester 

 

 

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

bizottsági elnököknek, képviselőknek. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3906   Száma: 12.06.14/13/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 19:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 
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Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

235/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évben a helyi 

közösségi közlekedés támogatása érdekében igénylést nyújt be a helyi közösségi közlekedés 

támogatásáról szóló 25/2012. (V. 9.) NFM rendelet alapján és az alábbiakat nyilatkozza: 

 

a) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 

ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez (beruházásaihoz) a tárgyévet megelőző évben 

40.690.494,Ft.- nettó összegű (br. 50.863.118 Ft)  saját forrásból származó, vissza nem 

térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá, 

 

b) a helyi közlekedést a tárgyév január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja, 

továbbá 

 

c) az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. 

tv. 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás útján a közszolgáltatással közvetlenül 

megbízva kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést. 

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő:   azonnal 

 

 

14.  Előterjesztés személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2003. (V.19.) Önk. 

számú rendelet módosításáról 

 Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést, majd megadja a szót bizottsági 

elnököknek, képviselőknek. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 

rendelet tervezetet.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3907   Száma: 12.06.14/14/0/A/KT 
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Ideje: 2012 június 14 19:35  

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 JPEB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Magyar Judit Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

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

elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2012. (VI.19.) önkormányzati rendelete 

 

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint 

a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2003. (V.19.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

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

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

Sztv.) 58/B. §-ban, 62. §-ban, 92. §-ban, 115. §-ban, valamint a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 

Gyvt.) 29. §-ban kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó 

szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2003. 

(V.19.) Önk. sz. rendeletet (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 
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1. § 

 

(1) A R. 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

„6. § (2) Étkeztetés igénybe vételére az jogosult, aki az alábbi feltételek valamelyikének 

megfelel: 

a) kor miatt: aki a 70. életévét betöltötte és egyedül él, 

b) egészségi állapot miatt: aki a megromlott egészségi állapotát szakorvosi 

véleménnyel vagy zárójelentéssel igazolja és a háziorvos javasolja az 

ellátását, 

c) fogyatékosság, pszichiátriai betegség miatt: aki a fogyatékosságát, 

pszichiátriai betegségét szakorvosi véleménnyel vagy zárójelentéssel igazolja 

és a háziorvos javasolja az ellátását, 

d) szenvedélybetegség miatt: aki a szenvedélybetegsége következtében beállt 

szervi károsodását kórházi vagy szakorvosi zárójelentéssel igazolni tudja és 

mentálhigiénés szakorvos, vagy háziorvos javasolja az ellátását, 

e) hajléktalanság miatt: akinek nincs fedél a feje felett vagy az éjjeli 

menedékhely lakója és az utcai szociális munkás javasolja az ellátását. Nem 

jogosult az, akit a család vagy egyéb személy befogad vagy aki önkényes 

lakásfoglaló.” 

 

2. § 

 

(1) E rendelet 2012. június 20. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2012. június 5. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

  polgármester címzetes főjegyző   

 

 

15.  Előterjesztés a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások helyi szabályozásáról 

és a közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló …/2012. (…) 

önkormányzati rendelet megalkotásáról I. forduló 

Előadó: dr. Török Balázs általános alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: kiegészítésében elmondja, hogy a civil tanácsokat 

felkérték a tervezet véleményezésére, valamint az ügy fontosságára hívja fel a figyelmet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: bízik abban, hogy a rendelet végleges szövegének 

megalkotásához mind a képviselőktől, mind a civil szervezetektől több javaslat fog érkezni.  
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16. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

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

Előadó: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a képviselőknek.  

 

dr. Filó András képviselő: kérdése, hogy a testületi anyagok kategóriába tartozik-e az 

interpelláció? Ha igen, akkor jelzi, hogy a mostani ülésre küldött interpellációja nem került fel 

a többi anyaggal az intranetre.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: válaszában ismerteti, hogy az interpelláció annak 

leadási határideje miatt nem tud a napirendi pontokkal együtt felkerülni az intranetre. 

Ismerteti az anyagok ülés előtti leadási határidejeit, és azok intranetre való felkerülésének 

idejét.  

 

dr. Filó András képviselő: június 5-én adta le az interpellációt, mégsem került fel. Az 

anyagok intranetre való felkerülésében a folyamatosságra hívja fel a figyelmet.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a jövőben törekedni fognak ennek folyamatos 

követésére is.  

 

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

rendelet elfogadását.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3908   Száma: 12.06.14/16/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 19:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 
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Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 

többször módosított 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendeletének módosításáról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször 

módosított 27/2008. (IX.10.) Önk sz. rendeletének (a továbbiakban R.) módosításáról az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

(1) A rendelet kiegészül e rendelet 1-5. számú melléklete szerinti 10-14. számú 

mellékletekkel. 

 

2. § 

 

 

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba 

(2)          A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

Szentendre, 2012. június 14. 

 

 

 dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

 polgármester címzetes főjegyző 
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17.  Előterjesztés Pest megye fejlesztése társadalmi egyeztetésre bocsátott 

vitaanyagáról III. forduló 

Előadó: dr. Török Balázs általános alpolgármester 

 

 

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

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: nem kíván kiegészítést tenni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti a bizottságoknak az I. határozati javaslathoz tett 

kiegészítő javaslatait: 

Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatai:  

  tehermentesítő út megvalósításának szorgalmazása, 

 pótlólagos forrástámogatás igénylése, 

 érdemes figyelmet fordítani arra, hogy a 2013-2020. évi EU pénzügyi ciklusban a 

különváló Pest Megye esetében milyen fejlesztési forrásokra lehet számítani, illetve 

milyen területek fejlesztendők. 

Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság javaslatai:  

 tehermentesítő út megvalósításának szorgalmazása, 

 a kulturális turizmus elősegítése a TDM szervezetek tevékenységének támogatásával 

és bevonásával, 

 mezőgazdasági területeknél a területalapú támogatási struktúra javítása: a mai 

parlagterületek túlnyomó többsége nem kaphat területalapú támogatást, ezért 

mezőgazdasági hasznosítását ilyen formában az EU nem támogatja, legelő, rét 

hasznosítás kaphasson kiemelt támogatást. 

Elmondja, hogy a II. határozati javaslat vonatkozásában az „A” változat elfogadását 

támogatják.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: befogadja a javaslatokat.  

 

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

határozati javaslat elfogadását:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3909   Száma: 12.06.14/17/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 19:44  

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 JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

236/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozata: 

 

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

Megyei Közgyűlés Elnökének előzetesen megküldött orientációs anyagot az alábbiakkal 

egészítse ki: 

- tehermentesítő út megvalósításának szorgalmazása, 

- pótlólagos forrástámogatás igénylése, 

- érdemes figyelmet fordítani arra, hogy a 2013-2020. évi EU pénzügyi ciklusában a 

különváló Pest Megye esetében milyen fejlesztési forrásokra lehet számítani, 

illetve milyen területek fejlesztendők, 

- a kulturális turizmus elősegítése a TDM szervezetek tevékenységének 

támogatásával és bevonásával, 

- mezőgazdasági területeknél a területalapú támogatási struktúra javítása: a mai 

parlagterületek túlnyomó többsége nem kaphat területalapú támogatást, ezért 

mezőgazdasági hasznosítását ilyen formában az EU nem támogatja, legelő, rét 

hasznosítás kaphasson kiemelt támogatást. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a II. határozati javaslat „A” változatának 

elfogadását:  
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Szavazás eredménye 

 

#: 3910   Száma: 12.06.14/17/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 19:45  

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 JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

237/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Pest megye önálló régióvá 

válásának kezdeményezésével. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: azonnal 
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18. Előterjesztés a 2012. évi Sport Fesztivál megrendezéséről 

Előadó: dr. Török Balázs általános alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: elmondja, hogy a Nemzetközi Kapcsolatok Egyesületének véleménye 

szerint a sportfesztivált sokkal kevesebb költségből meg lehetne szervezni, mint az 

előterjesztett költségek között szerepel. Kérdése, hogy történt-e az Egyesülettel egyeztetés a 

kérdésben?  

 

Zakar Ágnes képviselő: az Oktatási és Kulturális Bizottság kéri, vizsgálják meg annak a 

lehetőségét, hogy hány szentendrei család tudna szállást biztosítani a 2012. évi Sport 

Fesztiválra érkező résztvevők számára.  

 

Fekete János képviselő: tudomása szerint az elmúlt évben kellett volna megrendezni a 

fesztivált, amit más rendezvény miatt Huntingdon város vállalt magára, ezért véleménye 

szerint most kötelessége lenne a városnak a fesztivál megrendezése.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megjegyzi, hogy a franciaországi testvérváros évek óta nem 

rendezi meg a sportfesztivált.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: elmondja, hogy az eseményt az Önkormányzat 

nem tudja támogatni, de ha valaki tud forrást szerezni, azt szívesen veszik, illetve akik részt 

vesznek a rendezvényen, azok is járuljanak hozzá a költségekhez.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, hogy esetleg mekkora összeget tud az Önkormányzat 

biztosítani? 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: elmondja, hogy az Önkormányzat 

nem tud forrást biztosítani, a rendezvény sokkal hátrébb van a prioritási listában, de ha a 

képviselők úgy ítélik meg, akkor lehet rá forrást találni.   

 

dr. Molnár Ildikó címzetes aljegyző: felhívja a figyelmet, hogy nem Szentendre városa lenne 

az első, aki lemondja egy esemény megrendezését anyagi okokra hivatkozva.  

 

Fekete János képviselő: ha komolyan gondolják a testvérvárosi kapcsolatokat, akkor 

kötelessége lenne a városnak a fesztivál megrendezése, mert nem olyan nagy a költsége. 

Tájékoztat, hogy a rendezvénnyel kapcsolatban a Nemzetközi Kapcsolatok Egyesülete 

felajánlotta segítségét, akik szerint fele költségből ki lehetne hozni.   

 

dr. Török Balázs alpolgármester: a pontosítás kedvéért elmondja, hogy a sportfesztivált nem 

saját költségből, hanem pályázati támogatásból szokták megrendezni, de most erre nem 

nyertek forrást. Beadták ugyanazt a pályázatot, amelyet minden évben a különböző országok 

beadtak – és nyertek forrást a találkozókra – de az idén az EU nem biztosított forrást. Felhívja 

a figyelmet arra, hogy a város annyira fontosnak tartja a testvérvárosi kapcsolatokat, hogy a 

tavalyi évben Szentendre adta a mindenkori legmagasabb támogatást a testvérvárosi civil 

találkozó létrejöttéhez. A sportfesztivál megrendezésére abban lát megoldást, hogy a 

testvérvárosok is vállalnak költséget, és a civil szervezetek is. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a 

határozati javaslat elfogadását:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3911   Száma: 12.06.14/18/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 19:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84,62 73,34 

Nem 2 15,38 13,33 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Magyar Judit Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

 

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

238/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy lemond a 2012. évi 

Sport Fesztivál megszervezéséről. Felkéri a Polgármestert, hogy a Sport Fesztiválon részt 

vevő testvérvárosokat a Képviselő-testület döntéséről értesítse. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

19. Előterjesztés Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezésének 

támogatására 

Előadó: dr. Török Balázs alpolgármester 
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: javasolja, hogy ne csak Szentendre városa legyen a támogató, hanem 

hívják fel a város civil egyesületeit is, hogy támogassák a kezdeményezést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a javaslatot külön határozatban megfogalmazni.  

 

Kun Csaba képviselő: tájékoztat, hogy az aláírásgyűjtés még nincs kiírva, tehát még nincs 

mit támogatni. Jelenleg az önkormányzatok az állásfoglalásuk súlyával tudják az ügyet 

támogatni, majd az aláírás kiírása után tudják a civil szervezeteket is bevonni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Alpolgármester úrtól kérdezi, hogy Fülöp Zsolt képviselő 

javaslatát befogadja-e?  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: befogadja.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes aljegyző: ismerteti a határozati javaslat kiegészítését: „… felkéri 

a Polgármestert, hogy a felhívást juttassa el a szentendrei civil szervezetekhez, a 

kezdeményezés támogatása érdekében.” 

 

dr. Dukai Milós képviselő: kéri, hogy a két pontról külön szavazzanak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: külön határozatban szerepel.  

 

Kun Csaba képviselő: pontosító javaslata, hogy akkor tegyék meg a felhívásokat, amikor 

abban a fázisban van a dolog, hogy megkezdődik az aláírásgyűjtés.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Fülöp Zsolt képviselőt, elfogadja-e a kiegészítést?  

 

Fülöp Zsolt képviselő: arra gondolt, hogy nagyobb hatást váltana ki, ha a civil szervezetek is 

támogatnák a kezdeményezést. Nem szorgalmazza javaslatát, ezért visszavonja.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja az 

eredeti határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3912   Száma: 12.06.14/19/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 19:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100,00 93,33 

Nem 0 0,00 0,00 

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 JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

239/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. támogatja a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését annak érdekében, 

hogy olyan európai uniós szintű jogszabály születhessen, amely megvédi a nemzeti, 

nyelvi, kulturális sajátosságokat őrző európai régiókat a hátrányos gazdasági 
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megkülönböztetéstől, illetve úgy biztosítja gazdasági fejlődésüket, hogy regionális 

identitásuk közben ne sérüljön, nemzeti, nyelvi, kulturális sajátosságaik változatlanul 

fennmaradjanak.  

2. hozzájárul, hogy az erre a célra létrehozott internetes oldalon Szentendre Város 

Önkormányzata partnerként feltüntetésre kerüljön 

3. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Fülöp Zsolt képviselő: visszavonja a visszavonásra tett javaslatát, és kéri, szavazzanak 

javaslatáról.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:szavazásra bocsátja Fülöp Zsolt képviselő javaslatát:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3913   Száma: 12.06.14/19/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 20:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92,86 86,66 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 1 7,14 6,67 

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 - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Tart. - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozza:  
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240/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozata: 

 

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

Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését juttassa el a szentendrei civil szervezetek 

részére támogatás céljából, amennyiben az európai uniós polgári kezdeményezés kiírásra 

kerül. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Dicső Zoltán képviselő: a következő napirendi pont tárgyalása előtt szünet kér. 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3914   Száma: 12.06.14/20/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 14 20:01  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85,72 79,99 

Nem 1 7,14 6,67 

Tartózkodik 1 7,14 6,67 

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 JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Pintér Ádám SZISB elnök Tart. - 

Tolonics Gyula Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyetért a szünet 

elrendelésével.  

 

 

20.01 órától 20.04 óráig szünet.  

 

 

 

20. Előterjesztés Szentendre Város Díszpolgári Cím és Pro Urbe díjak 

adományozásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

A Képviselő-testület az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján 20.04 órától 20.12 óráig 

zárt ülésen tárgyal, melyről külön jegyzőkönyv készül.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 20.12 órakor a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők 

száma 14 fő.  

 

 

21. Interpelláció 

 

 

dr. Filó András képviselő interpellációja:  

 

„Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A május 10-i testületi ülésen interpelláltam már ebben az ügyben. Az interpelláció bevezető 

szövege így hangzott: 

 

<”Szentendre Városközpont rehabilitáció” címen indult projekt keretében megvalósuló út-, 

tér-, és járdaburkolatok átadás-átvételi határideje 2012. március 31-én lejárt. A legutolsó 

információim szerint a munkák műszaki átadás-átvétele nem zajlott le.> 

 

A testületi ülésen elhangzott választ nem fogadtam el, de a képviselő-testület megszavazta. A 

vizsgálódásom során kiderült, hogy Ön a testületi ülésen valótlanságot állított, illetve hamis, 

vagy meghamisított szerződésmódosítást írt alá az ÉP-KAR Zrt-vel. 

Alapozom ezt arra, hogy áttekintettem a szerződéseket, és a szerződésmódosítás tárgyában 

hozott testületi határozatokat. 

A 2012. február 16-i testületi ülésen e tárgyban a következő határozat született:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

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

azonosítójú, „Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja című 

projekttel kapcsolatosan  

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

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

azzal a megkötéssel, hogy a térburkolatok tekintetében a 2012. március 31. határidőt 
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fenntartja, továbbá kéri, hogy az épület felújítások tekintetében a ProSzentendre Kft. 

tegyen meg mindent a meghosszabbított határidő előtti átadás érdekében,  

3. felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerződés módosítási kérelem 

benyújtására és a szerződés módosítás aláírására, 

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

Szerződés módosítási kérelmet, jelen határozattal felhatalmazza a Polgármestert a Pro 

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

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

teljes megbízási díj változatlanul hagyása mellett. 

 

Az aláhúzott rész a lényeges! 

Vagyis Ön azt állította, hogy a határidő 2012. június 30., de a képviselő-testület a 

térburkolatok tekintetében (ezzel kapcsolatban interpelláltam) fenntartotta a március 31-i 

határidőt. Ezzel szemben Ön olyan szerződésmódosítást írt alá, amely az egész beruházás 

tekintetében meghosszabbította a határidőt.  

Ez többek között azzal jár, hogy Szentendre nem tudja érvényesíteni a napi 1 %-os kötbért, 

vagyis napi 1 millió forinttól esik el a város. Arról már nem is beszélve, hogy a kötbér 

maximális mértékét 4 %-ban határozták meg, ami mindösszesen 40 millió forint. A 4 % 

túlzottan alacsony, de erről majd később.  

Kérdéseim: 

1. Miért írt alá olyan szerződést, amelyre nem volt felhatalmazva? 

2. Ön mellett, kik a további felelősök, és milyen módon történik a felelősségre vonás? 

3. Ezzel a felhatalmazás nélküli aláírással 40 millió forint kár érte az önkormányzatot. Ki 

fogja ezt megtéríteni? 

4. Miért állított valótlanságot a 2012. május 10-i testületi ülésen, megtévesztve a 

képviselőket? 

5. Kinek az érdekét képviseli a városvezetés? A városét, avagy az ÉP-KAR-ét? Az 

eredeti határidő 23011. szeptember 30. lett volna. A városnak nem fűződött érdeke a 

határidők eltolásához, és nem is volt felelős a munka csúszása miatt. Miért akkor e 

folyamatos határidő változtatás?  

A további lépések megtétele részemről, az interpellációra adott választól függnek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felolvassa válaszát:  

 

„Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2012. (II. 16.) Kt. sz. 

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

azonosítójú, „Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja című 

projekttel kapcsolatosan  

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

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

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

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

tegyen meg mindent a meghosszabbított határidő előtti átadás érdekében,  

7. felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerződés módosítási kérelem 

benyújtására és a szerződés módosítás aláírására, 

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

Szerződés módosítási kérelmet, jelen határozattal felhatalmazza a Polgármestert a Pro 

Szentendre Kft. megbízási szerződés módosításának aláírására, a befejezési határidő és 
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az utolsó havi projektmenedzsment díj esedékessége (2012. június) tekintetében, a 

teljes megbízási díj változatlanul hagyása mellett.” 

 

A projekt menedzseléséért felelős Pro Szentendre Kft.-vel egyeztetve az alábbi válaszokat 

tudom adni a feltett kérdésekre. 

 

Az Épkar Zrt.-vel a kivitelezésre vonatkozó szerződés 4. sz. módosítása 2012. március 30-án 

került aláírásra. A szerződés módosítás a pótmunkákkal kapcsolatos indokolással került 

aláírásra. 

A szerződés módosításban szereplő 2012. június 30-i Teljesítési Véghatáridő a pótmunkák és 

az azokhoz technológiailag  kapcsolódó munkák vonatkozásában érvényes, erre kifejezetten 

utal a szerződés módosítás elengedhetetlen részét képező 2. sz. melléklet, műszaki ütemterv, 

mely nem szól a térburkolatokról és az alábbiakat tartalmazza: 

 

- Fő tér 12. restaurálási munkák: 2012. 05-06. hó 

- Dumtsa u. 22. restaurátori munkák: 2012. 05-06. hó 

- Fő tér 12. bejárati előtér mennyezet restaurálási munkák: 2012. 05-06. hó 

- MűvészetMalom freskó restaurálása: 2012. 05-06. hó 

- Átemelő akna teljes kivitelezése kábelkiváltás és elektromos betáplálás megterveztetésével 

és: 2012. 02. - 03. hó 

 

Válaszok: 

1. Fentiekből látszik, hogy a közterületek vonatkozásában nem követtem el felhatalmazás 

nélküli szerződés módosítást, mivel az nem tartalmazza a közterületeket, csak a restaurálási 

munkákat. (műszaki ütemterv). 

2. Mivel nem történt felhatalmazás nélküli szerződés módosítás, így ez a kérdés nem releváns.  

3. A kötbérezésre minden megrendelő jogosult, ha megvan a jogalap hozzá. Először meg kell 

vizsgálni a pályázati és az igen szigorú FIDIC Piros könyv előírásait, amely alapján a 

kivitelezővel a szerződést kötöttük; jogi szakértő bevonása szükséges ennek 

megvizsgálásához. Előzetes tájékoztatást a Közreműködő Szervezet nem tudott adni arra 

vonatkozóan, hogy a kötbér összegéből mekkora összeg illeti az önkormányzatot, mekkora 

összeg a Támogatót, amennyiben a kötbér érvényesítésére joga van az önkormányzatnak, s 

ezzel megkeresi a Közreműködő Szervezetet, akkor lesz erről hivatalos válasz.  

4. Nem tudom, konkrétan mire gondol a T. Képviselő Úr, azonban a testületi ülésen, az akkori 

tudásomnak megfelelően a valós állapotokról nyilatkoztam a pályázattal kapcsolatban.  

5. Természetesen a város érdekeit képviseli a városvezetés. A határidő csúszás egy része az 

engedélyezési folyamatoknak köszönhető, illetve az előírt eljárási rendnek. Az előírt 

restaurálási munkákat közbeszereztetni kellett, jóváhagyatni a Közreműködő Szervezettel és 

az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályával. Többek között ennek az időigénye miatt a 

határidő változtatások nélkül nem tudtuk volna sikeresen megvalósítani a pályázatban 

vállaltakat, és akkor az egész támogatás veszélybe kerülhetett volna. Minden határidő 

módosításról időben tudomást szerzett a Képviselő-testület, és azokról döntött is.” 

   

dr. Filó András képviselő: elfogadja a választ és megköveti Polgármester urat, mert annyiban 

figyelmetlen volt, hogy nem nézte meg a szerződés mellékletét. Örül annak, hogy a kötbér 

érvényesítve lesz.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elnézést kér, hogy ha az előzőekben pontatlanul beszélt a 

határidőkről.  
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21.  Kérdés 

 

dr. Filó András képviselő kérdése:  

 

„Tisztelt Címzetes Főjegyző Asszony! 

Úgy emlékszem, 2011-ben két vagy három alkalommal is foglalkozott a testület a Tófenék 

szabályozásával (változtatási tilalom). Előterjesztés Szentendre mezőgazdasági területei 

részletes szabályozásáról címmel 2011. május 12-én biztosan tárgyalta a testület, de a testületi 

ülésről készült jegyzőkönyvből hiányzik ennek a napirendi pontnak a részletes leírása. Vagy 

Én nem találtam meg?” 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felolvassa válaszát:  

 

„Tisztelt Képviselő Úr! 

Köszönöm jelzését, melynek nyomán a képviselő-testület 2011. május 12-i üléséről készített, 

a honlapra feltöltött jegyzőkönyvet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a honlapra nem a 

Polgármester és a Jegyző által aláírt, végleges jegyzőkönyv, hanem vélhetően adminisztratív 

hiba miatt annak egyik munkapéldánya került feltöltésre. Az Önkormányzati és Szervezési 

Iroda akkori irodavezetőjének nyugdíjazása miatt azonban a hiba okát már nem lehet 

megállapítani.  

Hasonló problémák elkerülése érdekében a többi jegyzőkönyv összevetését az aláírt 

jegyzőkönyvekkel elvégeztük, és hibát máshol nem találtunk.  

Bármilyen adminisztratív hiba előfordulásának kizárása érdekében az aláírt, hiteles 

jegyzőkönyv kerül fel a honlapra a jövőben, amelyet a Pest Megyei Kormányhivatal és a Pest 

Megyei Könyvtár részére is megküldünk. Már megkezdtük a korábbi évek jegyzőkönyveinek 

beszkennelését, amelyek ebben a formában lesznek elérhetők a honlapra.  

A 2012. évi jegyzőkönyvek már szkennelt formában találhatók meg a honlapon.  

 

Bízom abban, hogy ennek a módosításnak a bevezetése után az Ön által jelzett hiba 

véglegesen kizárható lesz.” 

 

 

 

22.  Egyebek 

 

 

Kiss Károly képviselő: az Andrea Patika bezárására után a lakók telefonon jelezték, hogy azt 

ígérték neki, hogy 3 hét múlva nyitnak újra. Ebben kér segítséget.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: magánpatikáról lévén szó, nincs ráhatása az 

Önkormányzatnak, de írásban megkeresik a bérlőt, és tájékoztatást kérnek.  

 

Magyar Judit képviselő: két kérdést tesz fel:  

- a Püspökmajori lakótelepen – az átalakítás miatt lezárt – játszóteret mikor nyitják újra, 

valamint  

- hiteles választ kér arra, hogy dr. Kirchhof Attila közbeszerzési tanácsadó lesz a 

Polgármesteri Hivatalban? 

Kifogásolja, hogy a testületi ülések a Fidesz frakció ülései miatt rendszeresen 20 perc késéssel 

kezdődnek.  
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Az első két kérdésre mikrofonon kívül kap választ.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a VSz Zrt. seprőautójának műszaki állapotát felül kellene vizsgálni, 

mert nem összesepri, hanem szétszórja a szemetet, az üzemórát viszont az eredmény ellenére 

elszámolják.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, írjanak levelet a VSz Zrt-nek ez ügyben.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: dr. Kirchhof Attila aljegyzői kinevezésének 

visszavonása után jogi és közbeszerzési referensi munkakörbe került be.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: elmondja, hogy az előbb említett Püspökmajori 

lakótelepen lévő játszótér bezárására aláírásgyűjtést kezdeményeztek az ott lakók. 

Felhívja a figyelmet, hogy az Apor hídnál lévő parkolóóra rosszul ad vissza.  

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik.  

 

Kiss Károly képviselő: a szóban forgó játszótér az ő körzetéhez tartozik, neki azt jelezték, 

hogy minél hamarabb nyissák újra.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztat, hogy az Ivan Dan és a Tourinform Iroda átadása 

23-án lesz, valamint rendkívüli ülést is össze fog hívni. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, 20.26 órakor az ülést bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


