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Szám: 23/2012. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2012. június 28-án (csütörtökön) 18.00 órai kezdettel  

tartott rendkívüli üléséről 

 

 

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

Zoltán, dr. Dukai Miklós, Fekete János, dr. Filó András, Kun Csaba, 

dr. Pázmány Annamária, Pintér Ádám, Tolonics Gyula és Zakar 

Ágnes képviselők 

 

Távol van: Fülöp Zsolt, Kiss Károly, dr. Kőrösi Tibor és Magyar Judit 

képviselők,  

   

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, dr. 

Weszner Judit irodavezető, Ferencné Kovács Hajnalka irodavezető 

 

Meghívott:        Borsi Gábor műszaki ellenőr (ÚJLAK Mérnökiroda)    

        Putz Tamás Pro Szentendre Kft. munkatársa 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 18.18 órakor az ülést megnyitja, jelenlévő képviselők száma 

11 fő, az ülés határozatképes.  

A kiküldött napirendben nem történt változás, ezért szavazásra bocsátja az elfogadását:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3925   Száma: 12.06.28/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 28 18:19  

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 
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Távol 4   26,67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

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 - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

 

 

NAPIREND 

 

 

 Cím Előterjesztő 

 Tájékoztató a Reorganizációs akcióterv állásáról Polányi Sándor 

Reorganizációért 

felelős alpolgármester 

1. Előterjesztés a Pro Szentendre Kft. törzstőke emelése tárgyában            

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

rendelhető el! 

Polányi Sándor 

Reorganizációért 

felelős alpolgármester 

2. Előterjesztés banki szerződések tárgyában                                    

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

rendelhető el! 
 

Polányi Sándor 

Reorganizációért 

felelős alpolgármester 

3. Előterjesztés „Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő 

rehabilitációja” c. pályázatról 

Polányi Sándor 

Reorganizációért 

felelős alpolgármester 

4. Előterjesztés Szentendre, Szentlászlói út melletti 3169/1 hrsz-ú, 

3169/2 hrsz-ú, 0272/12 hrsz-ú ingatlanok perbeli sorsa tárgyában                                          

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

rendelhető el! 

Polányi Sándor 

Reorganizációért 

felelős alpolgármester 

5. Előterjesztés a szentendrei szennyvíztisztító-telep szennyezés 

csökkentési ütemterve tárgyában                

Polányi Sándor 

Reorganizációért 

felelős alpolgármester 
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Tájékoztató a Reorganizációs akcióterv állásáról V. 

 

 

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

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: elmondja, hogy bár ő tett javaslatot 

az SZMSZ módosítására arra vonatkozóan, hogy minden ülésen beszámol a reorganizáció 

jelen állásáról, a következő ülésen módosítani fogja ezt a javaslatát, miszerint csak a 

munkatervben meghatározott testületi üléseken fogja tájékoztatni a képviselőket.  

A továbbiakban emlékeztet arra, hogy a januári ülésen felajánlotta, hogy minden képviselő 

megkeresheti őt bármilyen témában, ő rendelkezésére áll, de azt kérte, hogy a képviselők 

tartózkodjanak a nyilvános kommunikációtól, amelyre ígéretet kapott. Elmondja, hogy azóta 

minden képviselővel tárgyalt már, de egy képviselő nem tartotta be a szavát, ezért zárt ülés 

elrendelését kéri.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: meg kívánja nevezni a képviselőt?  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: a TESZ honlapján olvasott a 

reorganizációs jelentésekkel kapcsolatban, amely számára elfogadhatatlan.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a zárt ülésre vonatkozó javaslatot:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3926   Száma: 12.06.28/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 28 18:23  

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 - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 
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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 Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

 

 

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

 

 

Fülöp Zsolt képviselő megérkezik az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 12 fő.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 18.43 órakor a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők 

száma 12 fő.  

 

 

1. Előterjesztés Pro Szentendre Kft. törzstőke emelése tárgyában 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: kiegészítésként elmondja, hogy a 

törzstőke emelést – 60 mFt-ot – a készfizető kezesség alapján fizeti az Önkormányzat. 

Kifogásolja, hogy az előterjesztést a Kft. Felügyelő Bizottsága nem tárgyalta, ezért kéri, hogy 

utólagosan hagyják jóvá a döntést.  

 

Kun Csaba képviselő, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke: a Bizottság 

javasolja, hogy készüljön külön Képviselő-testületi határozat arról, hogy a Pro Szentendre 

Kft. törzstőke emelésével kapcsolatban a Felügyelő Bizottság utólagos döntése szükséges a 

cégbírósági benyújtást megelőzően, az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően. A 

határozati javaslatot támogatja a bizottság.  

 

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

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: ismerteti a határozati javaslatot: „Szentendre Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pro Szentendre Kft. Felügyelő Bizottságát, 

hogy a gazdasági társaság törzstőke emelésének kérdését utólag soron kívül vizsgálja meg, és 

véleményéről tájékoztassa a Polgármestert.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi a Reorganizációért felelős alpolgármestertől, 

befogadja-e a javaslatot.  
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Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester mikrofonon kívül igennel válaszol.  

 

 

Fülöp Zsolt képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a Kft-nek 10 mFt törzstőkéje volt, amelyet 

szintén felélt, így összesen az Önkormányzatnak 70 mFt-jába került. Kérdezi, hogy eldőlt-e 

már a Kft. sorsa?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a legutóbbi szervezeti ábrában egyértelműen látszott, hogy a 

cég okafogyottá válik, tehát az Önkormányzat meg kívánja szüntetni, a 

legköltséghatékonyabb megoldással úgy, hogy a projektek működését biztosítani tudják.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: kiegészítésként elmondja, hogy a 

ProRégió Ügynökségtől megkapták a választ, amelyben elfogadják, hogy a Pro Szentendre 

Kft-ben lévő feladatok átkerülhetnek az Önkormányzathoz. A Kft-t nem kívánják 

feltőkésíteni, elkezdik a felszámolását. Ennek akadálya az lehet, hogy ha közben beperlik a 

céget.  

 

 

Megérkezik dr. Kőrösi Tibor képviselő, jelenlévő képviselők száma 13 fő.  

 

 

dr. Dukai Miklós képviselő, Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: Fülöp Zsolt 

képviselőnek kiigazításként elmondja, hogy a Kft. két nagy beruházás projektmenedzsment – 

SZEI felújítása és a belváros rehabilitációja projekteket – feladatait látta el, amely talán megér 

a városnak 60 mFt-ot.  

 

Kun Csaba képviselő: pontosításként elmondja, hogy nincs végelszámolás, hanem 

felszámolás történik.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: azért nem tett jogi pontosítást, mert nem tudják, hogy alakul a 

perbeli követelés, mert az alapján átcsúszhat felszámolásba.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a neki tett észrevételre válaszolva elmondja, hogy a hivatkozott SZEI-

beruházás az Önkormányzatnak 16-szor került többe az eredeti összegnél.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: nem érti, hogy miért a Pro Szentendre Kft-t tartják felelősnek az 

áfa-változás költségnövekedéséért.  

 

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

határozati javaslatokat egyben: 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3927   Száma: 12.06.28/1/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 28 18:53  

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 - 

dr. Kőrösi Tibor 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 - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

242/2012. (VI. 28.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1.  úgy dönt, hogy a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. törzstőkéjét 29.080.000,- 

Ft pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával felemeli 

2.  úgy határoz, hogy az 1. pontban foglaltaknak megfelelően a Pro Szentendre 

Városfejlesztési Kft. alapító okiratának 7. pontja az alábbiak szerint: A Társaság 

törzstőkéje 39.080.000,- Ft, azaz harminckilencmillió - nyolcvanezer forint, 

amely teljes egészében pénzbeli betétből áll; 8. pontja pedig a következőképpen 

módosul: Az Alapító törzsbetétje 39.080.000,- Ft, azaz harminckilencmillió - 

nyolcvanezer forint, amely teljes egészében készpénzből áll 

3. úgy dönt, hogy a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. alapító okiratának 13.2. 

pontja törlésre kerül 

4. elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 

határozat melléklete szerinti tartalommal 
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5. felkéri a Pro Szentendre Kft. ügyvezetőjét, hogy a változások cégnyilvántartáson 

történő átvezetéséről gondoskodjon. 

 

Felelős:  
1-4. pont: Reorganizációért felelős alpolgármester 

5. pont: Pro Szentendre Kft. Ügyvezetője 

 

Határidő:  
1-4. pont: azonnal 

5. pont: 2012. július 27. 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

243/2012. (VI. 28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pro Szentendre Kft. 

Felügyelő Bizottságát, hogy a gazdasági társaság törzstőke emelésének kérdését utólag soron 

kívül vizsgálja meg, és véleményéről tájékoztassa a Polgármestert. 

 

Felelős: Polgármester, Pro Szentendre Kft. Felügyelő Bizottsága   

Határidő:  azonnal 

 

 

 

2. Előterjesztés banki szerződésekről 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: az időközben történt fogalmi változás miatt, kéri a 

határozat szövegében kisebbségi szót nemzetiségire javítani.  

 

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

határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3928   Száma: 12.06.28/2/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 28 18:54  

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 - 

dr. Kőrösi Tibor 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 - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

244/2012. (VI. 28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat és 

intézményei, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok számlavezetésére, valamint az 

Önkormányzat folyószámlahitelére és munkabérhitelére vonatkozó szerződések 2012. június 

30-2012. július 15-ig történő meghosszabbítását a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

3. Előterjesztés „Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja” 

c. pályázat 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést.  
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Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: mint előterjesztő nem kíván 

kiegészítést tenni.  

 

Kun Csaba képviselő, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke: elmondja, hogy a 

bizottság nem hozott elfogadó határozatot. Beszámol az ad hoc bizottság üléséről is, ahol 

meghallgatták a Mérnök urat, valamint a Pro Szentendre Kft. képviselőjét is a felmerült 

problémák megoldására vonatkozóan. Elmondja, hogy vannak olyan problémák, amelyeket a 

kivitelezőnek garanciában kell elvégeznie, de van olyan is, amelyet akár más kivitelezővel 

kell megoldani. Támogatja a határozati javaslat elfogadását.  

 

dr. Filó András képviselő: nem érti, hogy miért a Reorganizációért felelős alpolgármester 

terjesztette elő a témát. Elmondja, hogy egyértelmű, hogy a munka minősége nem I. osztályú, 

a felhasznált anyagok nem I. osztályúak, a dekor-beton burkolat még mindig elfogadhatatlan, 

kifogásolja, hogy purhabra fektették a köveket. Egy korábban történt bejáráson felvetette, 

hogy hol van a 3.500 m² felbontott kockakő, amelyre az egyik hivatali dolgozó azt válaszolta, 

hogy nem kell ezt a kérdést feszegetni. Kifogásolja, hogy I. osztályú anyagot számoltak el, 

holott a felszedett kockakövet a VSz Zrt. telepéről Monorra vitték, ott felvágták, majd 

visszahozták, és 19.200 Ft/m²-áron rakták le. Megjegyzi azt is, hogy a munka csaknem 1 évet 

késett és szó sincs kötbérről. Mindezek miatt nem támogatja a határozati javaslat elfogadását.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a Pro Szentendre Kft. képviselőjét, hogy adjon választ a 

felvetett problémákra – kövek kérdése, és hogy mi a kötbérezés szakmai alapja. Polányi urat 

kéri arra adjon választ, hogy miért ő az előterjesztő.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: válaszában elmondja, hogy a testület 

által elfogadott szervezeti séma indokolja, hogy ő az előterjesztője a témának.  

 

dr. Weszner Judit képviselő: a kérdésre válaszolva elmondja, hogy ha elkészül a műszaki 

ellenőrnek a végleges anyaga, azt át tudják adni jogi szakértőnek azzal, hogy megállapítsa a 

jogosultságát az esetleges kötbér-igénynek.  

 

Kun Csaba képviselő: a témára való tekintettel zárt ülés elrendelését javasolja.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3929   Száma: 12.06.28/3/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 28 19:02  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 76,92 66,67 

Nem 3 23,08 20,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 
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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. Kőrösi Tibor 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 - 

dr. Filó András Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit Távol - 

 

 

 

19.02 órától a Képviselő-testület zárt ülésen tanácskozik, melyről külön jegyzőkönyv készül.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 19.12 órakor a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők 

száma 13 fő.  

 

 

4. Előterjesztés Szentlászlói út melletti 3169/1 hrsz-ú, 3169/2 hrsz-ú, 0272/12 hrsz-ú 

ingatlanok perbeli sorsáról 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri az előterjesztés ismertetését.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: átadja az előterjesztés 

ismertetésének jogát Főépítész Asszonynak.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: ismerteti az előterjesztést, mely során elmondja, 

hogy amennyiben az ingatlanokat az önkormányzat meg tudja szerezni, azokat jelentős 

haszonnal lehet majd értékesíteni.  

 

dr. Filó András képviselő: nem világos előtte, hogy ki indította a közös tulajdon 

megszűntetése iránti keresetet, nem világos előtte, hogy ki terjesztette elő. Felhívja a 

figyelmet arra, hogy ez a belterületbe vonás egyik fejlesztési koncepcióban sem szerepel. 
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Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: tudomása szerint a testület 2008-ban 

már döntött a kérdésben. A jelenlegi nyilatkozatot kiegészítették azzal, hogy a vételárat 

legkorábban 2013. március 1-je utáni határidővel tudják kifizetni.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: tájékoztat, hogy két ingatlan belterületben van, és 

két ingatlan, amely nincs. A belterületi ingatlanoknak nagyon sok tulajdonosa van, akik nem 

tudtak eddig megegyezni, és a Bíróság határozata alapján az ügy az előterjesztés szerint 

megoldható.  

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 12 fő.  

 

 

dr. Filó András képviselő: a Bíróság csak olyan kérdésben dönt, amelyet a peres felek 

beterjesztettek. Az előterjesztésből nem derül ki, hogy mit akartak a felperesek és mit az 

alperesek, valamint az sem, hogy mindebbe az Önkormányzat hogyan került bele.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Főépítész Asszonynak.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: elmondja, hogy a perrel kapcsolatban nincs 

információja, csak annyit tud, hogy július 7-ig kell a Bíróság felé nyilatkozni arról, hogy az 

Önkormányzat a korábbi döntését fenntartja-e.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: őt arról tájékoztatták, hogy ha az 

Önkormányzat él a lehetőséggel, akkor nagyon olcsón hozzájut olyan területhez, amit dupla 

áron el tud adni. A Bíróság most egy korábbi döntés megerősítését kéri.  

 

dr. Filó András képviselő: miután az SZMSZ-ben meghatározott hozzászólási ideje lejárt, 

még egy perc hozzászólási időt kér. 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3931   Száma: 12.06.28/4/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 28 19:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100,00 80,00 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 12 100.00 80,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   20,00 
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Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a testület döntése értelmében megadja a szót Filó képviselő 

úrnak.  

 

dr. Filó András képviselő: elmondja, hogy a Bíróság kérdése nem arra irányul, hogy a 

területet csak az Önkormányzat veheti meg, csak arra, hogy ő is abban a csoportban szerepel, 

aki meg akarja venni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jogi szempont szerint ismerteti az értékesítés szabályait.  

 

Tolonics Gyula képviselő: javasolja, hogy zárják le a vitát, vagy tartsanak szünetet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, szavazzanak a szünet elrendeléséről.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3932   Száma: 12.06.28/4/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 28 19:23  

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 
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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 - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

19.24 órától 19.30 óráig szünet. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a szünetben tájékozódtak az Önkormányzat 

ügyvédjétől, amelynek következtében javasolja, hogy a határozatot módosítsák úgy, hogy a 

döntést a testület átruházza a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság hatáskörébe.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: ismerteti a határozat szövegét:  

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

testület 225/2008. (VI.10.) Kt. sz. határozatában szereplő szándéka fenntartása kérdésében az 

Önkormányzat Jogi képviselőjének ügyben adott tájékoztatása után a döntés meghozatalát 

átruházza a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságra azzal, hogy a vételárat legkorábban 2013. 

március 1-je utáni határidővel tudja kifizetni, és felkéri a Polgármestert, hogy erre vonatkozó 

nyilatkozatot a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság döntését követően a Városi Bíróság felé 

tegye meg.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Reorganizációért felelős alpolgármestertől, 

befogadja-e a javaslatot.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: befogadja azzal a kiegészítéssel, 

hogy „a válaszadási határidőt figyelembe véve” kitétel szerepeljen benne.  

 

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

határozati javaslatot. 

Szavazás eredménye 

 

#: 3933   Száma: 12.06.28/4/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 28 19:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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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 - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

246/2012. (VI. 28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

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

225/2008. (VI.10.) Kt. sz. határozatában szereplő szándéka fenntartása kérdésében az 

Önkormányzat Jogi képviselőjének ügyben adott tájékoztatása után – válaszadási határidőt 

figyelembe véve – a döntés meghozatalát átruházza a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságra 

azzal, hogy a vételárat legkorábban 2013. március 1-je utáni határidővel tudja kifizetni, és 

felkéri a Polgármestert, hogy erre vonatkozó nyilatkozatot a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság döntését követően a Városi Bíróság felé tegye meg. 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő :  azonnal 
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5. Előterjesztés Szentendrei szennyvíztisztító-telep szennyezés csökkentési ütemterve 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést, amely alapján elmondja, hogy új 

előülepítő kiépítésére van szükség.  

 

Kun Csaba képviselő, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke: a bizottság 

döntések értelmében a határozati javaslat 1. pontjában pontosítani kell, hogy mekkora 

időszakra vonatkozik a megjelölt használati díj átengedése.  Ismerteti a bizottság határozatát: 

„Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

 Szakmailag elfogadja a DMRV Zrt. szentendrei szennyvíztisztító telepre készítetett 

szennyezés csökkentési ütemtervét és felhatalmazza a DMRV Zrt.-t, hogy nevében is a KDV 

KTVF felé azt benyújtsa elbírálásra. Szentendre Város Önkormányzata a DMRV Zrt. 

nyilatkozatát elfogadja, hogy a szentendrei szennyvíztisztító telep szennyezés csökkentési 

ütemtervében foglaltak költségeire, az önkormányzatot illető 2011. évben fel nem használt és 

2015-ig képződő használati díjat kívánja felhasználni és a használati díjon felül egyéb forrás 

biztosítására az önkormányzat részéről nincs szükség. Szentendre Város Önkormányzata 

kijelenti, hogy a beruházásokkal összefüggésben az önkormányzat költségvetése terhére 

pénzügyi kötelezettséget nem vállal.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a DMRV Zrt-nek – mint szakmai üzemeltetőnek – a 

problémát jelezni kellett volna annál is inkább, mert voltak erre vonatkozó pályázatok.  

 

dr. Filó András képviselő: költségre vonatkozó kérdést tesz fel.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: választ ad a feltett kérdésre.  

 

Kun Csaba képviselő: kiegészítésként elmondja, hogy azért került bele a határozati 

javaslatukba, hogy a 2011-ig összegyűlt használati díjról van szó.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy olvassa fel a 

pontosítás szövegét az időtartam meghatározás miatt. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Az első pont a következő szövegszerű kiegészítéssel 

kerül módosításra, hogy a „…2011. évben még fel nem használt, és a 2012. év végéig 

képződő összegű használati díjat..” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: További módosításként javasolja, hogy a beruházásokat 

vizsgálja meg a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság. Megadja a szót Kun Csabának, a 

Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba képviselő: Határozati javaslat 3. pontjaként javasolja, hogy az ingatlan 

tulajdonviszonyai legyenek felülvizsgálva, a korábbi ingatlan átvezetési problémák miatt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ebben a témában folyamatos egyeztetések történnek. 

Megadja a szót dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőnek. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Határozati javaslat 3. pontja, hogy a „… Képviselő-

testület felkéri a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot, hogy az elmúlt 5 év 
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tekintetében végzett karbantartásokat, felújításokat – a DMRV Zrt. által készített kimutatás 

alapján vizsgálja meg és 2015. év végéig folyamatosan kísérje figyelemmel a beruházás 

alakulását.” 

 

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

módosításokkal együtt. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3934   Száma: 12.06.28/5/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 28 19:45  

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 - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

 

 

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

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

247/2012. (VI. 28.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

  
1. szakmailag elfogadja a DMRV Zrt. szentendrei szennyvíztisztító telepre készítetett 

szennyezés csökkentési ütemtervét és felhatalmazza a DMRV Zrt.-t, hogy nevében is a 

KDV KTVF felé azt benyújtsa elbírálásra. Szentendre Város Önkormányzata a 

DMRV Zrt. nyilatkozatát elfogadja, hogy a szentendrei szennyvíztisztító telep 

szennyezés csökkentési ütemtervében foglaltak költségeire, az önkormányzatot illető 

2011. évben még fel nem használt és 2015. év végéig képződő összegű használati díjat 

kívánja felhasználni és a használati díjon felül egyéb forrás biztosítására az 

önkormányzat részéről nincs szükség. Szentendre Város Önkormányzata kijelenti, 

hogy a beruházásokkal összefüggésben az önkormányzat költségvetése terhére 

pénzügyi kötelezettséget nem vállal. 

2. felkéri a Polgármestert, a Vagyongazdálkodási Iroda közreműködésével a szentendrei 

szennyvíztisztító telep területeire vonatkozó tulajdoni viszonyokat vizsgálja meg és a 

szükséges intézkedéseket tegye meg; 

3. felkéri  a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot, hogy az elmúlt 5 év 

tekintetében végzett karbantartásokat, felújításokat  a DMRV Zrt. által készített 

kimutatás alapján vizsgálja meg és a 2015. év végéig folyamatosan kísérje 

figyelemmel a beruházás alakulását. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

248/2012. (VI. 28.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

Szigetszentmiklós Város Polgármestere kezdeményezésére juttasson el a szakállamtitkár 

részére levelet a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet felülvizsgálatával és módosításával 

kapcsolatosan. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

6. Kérdés: 
 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy egy kérdés érkezett dr. Filó András 

képviselőtől. Megadja a szót reorganizációért felelős alpolgármesternek, hogy olvassa fel a 

kérdést, és válaszoljon rá. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Felolvassa a kérdést: 
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„Tisztelet Reorganizációért Felelős Alpolgármester Úr! 

 

 

A 2012. június 14-i testületi ülésen a Reorganizációs jelentés 4 ismertetése során, a 

„FELMERÜLT KOCKÁZATOK ÉS PROBLÉMÁK” témakörében a következőket írta: 

 

„Világossá vált, hogy a politikai okok és a képviselőtestület egyet nem értése miatt nem 

tudunk realizálni 42mFt vagyongazdálkodási bevételt, melyre nagy szükség lett volna.  

Remélem, hogy ez nem egy folyamat kezdete, hanem csak egyedi eset.” 

 

Az elbeszélésből világosan kiderült, hogy ezek a „politikai okok” az Egres úti 

területfejlesztéssel kapcsolatban merültek fel, mely során a kiküldött napirendtől eltérően nem 

került sorra.  

 

A kérdésem ezzel kapcsolatban a következő: 

 

1. Melyek voltak azok a konkrét politikai okok, amelyek arra sarkalták, hogy visszavonja 

az előterjesztést? Konkrét, neveket és cselekedeteket tartalmazó kimerítő választ 

kérek! 

2. Tudomása van-e arról, hogy a visszavont előterjesztésben a Kormányhivatal által 

kifogásolt és javasolt témakörben is válasz született? Így a visszavonással nem csak 

anyagi veszteség érte az önkormányzatot, hanem törvényben előírt kötelezettségét sem 

teljesítette. 

 

Szentendre, 2012. júnus25. 

     

        Dr. Filó András 

              Képviselő” 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester:  

 

Válasz Dr. Filó András képviselő úr kérdésére. 

 

Az előterjesztés készítése során több, szinte majdnem minden képviselőt megkérdeztem arról, 

hogy mi a véleménye az Egres utcai belterületbe vonásról. 

A beszélgetéseim során kiderült, hogy a vélemények antagonisztikusan eltérnek. Az eltérő 

vélemények már évekkel ezelőtt kialakultak és úgy tűnik megváltoztathatatlanok.  

Egyesek a város hosszú távú érdekeire hivatkozva keményen ellenzik, ugyanakkor az érintett 

magánszemélyek meggazdagodását is problémaként említik.  

Ha nem tekinteném a személyes konfliktusokat lényegesnek, akkor is két nagyon markáns 

vélemény háborúzik egymással: A város hosszú távú fenntarthatóságának féltése és a 

rövidtávú életben maradásának biztosítása. 

Mivel a beszélgetések során tudomásomra is hozták, hogy hatalmas, országos sajtó botrányra 

számíthatok, ha előterjesztem a reorganizációhoz illeszkedő javaslatot, úgy döntöttem, nem 

terjesztem elő, mert a botrány többet ártana a városnak a projekt hasznánál. 

Ha a képviselő úr kérésének eleget tennék, azaz elmondanám a névszerinti véleményeket, 

akkor a botrányt én magam robbantanám ki, a város esetleges pénzügyi hasznának reménye 

nélkül. Az összes közül ez lenne a legártalmasabb a városra és a reorganizációra nézve. 
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A második kérdésére válaszolva, tudom, hogy az önkormányzat elmulasztja a kormányhivatal 

ajánlásának teljesítését, de szerencsére, határidő hiányában megteheti ezt később is. Ez e 

kérdés már tartozik a reorganizáció körébe, ezért más fogja előterjeszteni. 

 

 

Polányi Sándor 

 

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

 

dr. Filó András képviselő: Elmondja, hogy azért tette fel így a kérdést, mert teljesen más 

információi voltak arról, hogy milyen nyomás alá került Polányi Sándor reorganizációért 

felelős alpolgármester úr. Elfogadja a választ.  

 

 

 Egyebek: 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy a holnapi napon lesz a Fő tér 

12. szám alatti Vendégház átadása, és minden képviselőt szeretettel várnak. Megadja a szót 

dr. Filó András képviselőnek. 

 

dr. Filó András képviselő: Két híre van, az egyik, hogy információi szerint a Közterület- 

felügyeletnél az ügyészség lefoglalta a számítógépeket. Kérdezi, hogy mi alapján, milyen 

bűncselekmény gyanúja merült fel? Jó híre, hogy a felbecsülhetetlen értékű barokk 

cserépkályha, amit a Földhivatalból elloptak, előkerült.  

 

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

tájékoztatást, dr. Filó András kérdésére. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Elmondja, hogy az ügyészség több hónappal ezelőtt 

valóban lefoglalta a Közterület-felügyelet számítógépét, és hivatali visszaélés gyanújával 

indítottak eljárást egy volt kollégával szemben, aki már nem dolgozik a hivatalban, és akkor 

sem dolgozott. Az eljárás kimeneteléről az Önkormányzatnak nincs hivatalból információja, 

nem tájékoztatták az ügy kimeneteléről sem. Tudomása szerint két kollégát hallgattak meg a 

jelenlegi állományból ebben az ügyben tanúként. Ennél több információja ezzel az üggyel 

kapcsolatban nincs, a számítógépeket sem kapta még vissza az Önkormányzat.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Zakar Ágnes képviselőnek. 

 

Zakar Ágnes képviselő: Elmondja, hogy Dumtsa Jenő sírjának felújítására egy civil 

kezdeményezés indult pénzgyűjtés céljából. A civil kezdeményezés képviselőjeként jelen van 

Pistyúr Imre Munkácsy díjas szobrászművész, akinek szeretné, ha a Képviselő-testület 

megadná a hozzászólás lehetőségét.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy ez amennyiben egyszeri alkalom, akkor 

támogatja, de a továbbiakban erre nem lát lehetőséget. Szavazásra bocsátja, Zakar Ágnes 

képviselő javaslatát. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 3935   Száma: 12.06.28/5/0/A/KT 

Ideje: 2012 június 28 19:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100,00 73,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 11 100.00 73,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 4   26,67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

 

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

 

Megérkezik a terembe Pistyúr Imre Munkácsy díjas szobrászművész. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Köszönti a vendéget, továbbá köszöni, hogy támogatja ezt a 

nemes célt. Megadja a szót Pistyúr Imre Munkácsy díjas szobrászművésznek, maximum 3 

percben.   

 

Pistyúr Imre Munkácsy díjas szobrászművész: Köszöni a lehetőséget, hogy itt lehet, és hogy 

egy nemes cél érdekében szólhat. Elmondja, hogy 3 hónappal ezelőtt Margaritovits Milánnal 

találták ki, hogy a Dumtsa sír ilyen állapotban nem maradhat, valahogy helyre kell hozni. 

Megszervezték, találtak vállalkozókat, akik sokat segítettek. Több mint 1,5 mFt-ba kerül a sír 

felújítása,  ezzel kapcsolatban szerveztek gyűjtést, melyre eddig nem sok összeg folyt be. Kér 
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mindenkit, hogy aki tud segítsen, hogy ez a nemes cél megvalósulhasson. Továbbá elmondja, 

hogy az adakozók névsora megtalálható lesz az emléktáblán. Köszöni, hogy meghallgatták. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Véleménye szerint a cél fontossága mindenki előtt 

egyértelmű, tudomása szerint eddig is sokan támogatták ezt az ügyet, továbbá méltatja 

Dumtsa Jenő nagyságát, és munkásságát. Megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: Elmondja, hogy a TESZ gyűjtést fog szervezni, és a TESZ két 

jelenlévő képviselője felajánl 20.000,- Ft-ot az ügy érdekében, melyet átad Pistyúr Imre 

Munkácsy díjas szobrászművésznek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy nem tartja jónak a sajtó előtt való adakozást, 

hiszen a támogatás belső szív kérdése, és nem etikus, ha reklámnak használják.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Az ülést 20.02 órakor bezárja.  

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

polgármester címzetes főjegyző 

 

  

 
 

  

  

 


