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Szám: 7/2012. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2012. március 8-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel  

tartott üléséről 

 

 

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

Zoltán, dr. Dukai Miklós, Fekete János, dr. Filó András, Fülöp Zsolt, 

Kiss Károly, Kun Csaba, Magyar Judit, dr. Pázmány Annamária, 

Pintér Ádám, Zakar Ágnes és Tolonics Gyula képviselők 

 

Távol van: Hidegkuti Gergely képviselői mandátumáról lemondott, 

    

   

Hivatalból jelen 

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

 

Tanácskozási joggal 

jelen van az ülésen:   dr. Ligetfalvi Kinga jegyzői kabinet vezetője, Bartha Enikő 

szervezési iroda vezetője, Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész, 

Szirmai Erika irodavezető, Puhl Márta irodavezető, dr. Dóka Zsolt 

jogtanácsos és közbeszerzési szakértő, dr. Miklós Eszter jogi 

referens, dr. Nádudvari Gyöngyi vagyongazdálkodási-jogi 

ügyintéző, Gabay Anett vagyongazdálkodási ügyintéző, Perneczky 

Sára főkertész. 

 

Napirendi pontokhoz meghívottak: 

 

1. Előterjesztés az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással 

kapcsolatosan a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt-vel kötendő szerződésekről 

 

Tóth Sándor       

 

4. Előterjesztés Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. és pályázatok ügyében  

Szabó Zsófia ügyvezető igazgató 

          

7. Előterjesztés a felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet ellátásának átszervezéséről 

Dr. Baracska József    

Dr. Szoltsányi Gábor  

           

15. Előterjesztés a Kőzúzó utcai sporttelep Dunakanyar Sportegyesület általi 

fejlesztéséről 

Dombay Zsolt  Sportcélú Kft. ügyvezető      
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dr. Dietz Ferenc polgármester: 15.20 órakor az ülést megnyitja. Jelenlévő képviselők száma 

13 fő, az ülés határozatképes.  

Megadja a szót. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Címzetes Főjegyző Asszonytól kérdezi, hogy valóban sérti az 

Önkormányzati törvényt Polányi úr 9 hónapra történő kinevezése, ahogy az egy internetes 

fórumon megjelent?  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: sem az Önkormányzati törvény, sem a polgármesteri 

tisztség betöltéséről szóló törvény nem mondja ki azt, hogy kötelezően határozatlan időre kell 

kinevezni, sem azt, hogy tilos határozott időre kinevezni az úgynevezett külsős 

alpolgármestert. Igyekeztek ebben a kérdésben megfelelő körültekintéssel eljárni, de  a 

Kormányhivatal Törvényességi főosztályától állásfoglalást fognak kérni.  

 

dr. Filó András képviselő: az interneten megjelenő előterjesztésekkel kapcsolatban javasolja, 

hogy a mappákat ne csak számmal jelöljék, hanem címük is legyen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a rendszer kidolgozását készítő képviselőnek.  

 

Pintér Ádám képviselő: tájékoztat, hogy az új rendszerhez még nem készült el a pontos 

leírás, de mindenkinek felajánlja segítségét. Felhívja a figyelmet a meghívóként szereplő 

excel-táblára, amelyben a megfelelő számra kattintva megjelenik a teljes anyag.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Képviselő urat, folytasson egyeztetést a rendszer 

jobbításs érdekében, hogy mindenki könnyedén tudja azt használni.  

 

Dicső Zoltán képviselő: Nőnap alkalmából köszönti a hölgyeket.  

 

 

dr. Filó András képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 13 fő.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: csatlakozik, és boldog Nőnapot kíván – bár reggel már 

köszöntötte a kolléganőket.  

Elmondja, hogy egy sürgősségi indítvány került kiosztásra – új ügyvéd kiválasztásával 

kapcsolatban –, valamint több előterjesztéshez kiegészítések készültek, melyek egy része 

megtalálható az interneten, illetve kiosztásra kerültek.  

Ismerteti, hogy a közművelődésről szóló rendelet módosításáról, illetve a Kulturális Kft-vel 

kötött közművelődési megállapodás módosításáról készült előterjesztések nem kerülnek 

napirendre vételre, azokat majd a reorganizációs akcióterv elfogadása után tárgyalják. 

Ugyanez vonatkozik az eredeti meghívóban szereplő mintegy tíz előterjesztésre is, amelyek 

most nem kerülnek napirendre vételre.  

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a sürgősségi indítvány napirendre vételét:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3656   Száma: 12.03.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 08 15:27  

Típusa: Nyílt 
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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 - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a napirend elfogadását, az elmondott 

módosítással: 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3657   Száma: 12.03.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 08 15:27  

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 - 

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 - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:  

 

 

N A P I R E N D  

 

 

Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről  

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester  

Tájékoztató a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 

Társulás két ülése között eltelt legfontosabb eseményekről és döntésekről 

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

 Sürgősségi indítvány az Önkormányzat új ügyvédjének kiválasztásáról 
dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

1 

Előterjesztés az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 

személyszállítással kapcsolatosan a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt-vel 

kötendő szerződésekről  

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

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

2 Előterjesztés Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. és pályázatok ügyében 
dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

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

3 
Előterjesztés háziorvosi (iskola fogászati) praxis működtetési jogának 

eladásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés!   
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4 Előterjesztés háziorvosi működtetési jog eladásáról 
dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

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

5 
Előterjesztés a felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet ellátásának 

átszervezéséről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

     

6 
Előterjesztés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. §-

ában foglalt jogalkotási kötelezettség teljesítéséről  

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

   

7 

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 8969/5 

hrsz-ú, természetben Pásztor utca 48. szám előtt fekvő ingatlan 

helyzetéről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

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

8 

Előterjesztés a Szentendre, belterületi, 2416/4 hrsz-ú, természetben 

Bükkös parton fekvő ingatlanon található felépítmény jogi helyzetének 

rendezéséről 

dr. Török Balázs 

alpolgármester 

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

9 

Előterjesztés a Szentendre, belterületi 3476/4 hrsz-ú, természetben 

Sztaravodai úti temető parkolójában fekvő ingatlanon található 

felépítményekkel kapcsolatos jogi helyzet rendezéséről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

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

10 Előterjesztés Szentendre, Ribizli utca egy részének értékesítéséről 
dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

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

11 

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 

értékesítésre kijelölt ingatlanok pályázati bírálatáról, értékesítésre való 

kijelöléséről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

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

12 

Előterjesztés a szentendrei 0281/7 hrsz-ú, természetben a Csicserkó 

dűlőben, a Vasvári Pál utca mellett lévő nem szabályozott területen 

található ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

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

13 

Előterjesztés a Kőzúzó utcai sporttelep Dunakanyar Sportegyesület általi 

fejlesztéséről  

 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! 
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14 
Előterjesztés a V-8 Uszoda és Szabadidőközponttal kapcsolatos 

szolgáltatási koncessziós eljárással kapcsolatban 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

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

 

 

 

  

15 Előterjesztés új fiáker pályázat kiírásáról dr. Török Balázs 

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

16 Előterjesztés a 2012. éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadásáról  
dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

     

17 
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10). számú önkormányzati 

rendelet módosításáról  

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

    

18 

Előterjesztés Magyar Judit Közbeszerzési Munkacsoportban betöltött 

tagságáról és Fekete János Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. Felügyelő 

Bizottsági valamint Közbeszerzési Bizottsági tisztségéről történő 

lemondása tárgyában 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

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

19 Interpelláció, kérdés   

20 Egyebek   

 

 

 

 Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 

Tájékoztató a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 

Társulás két ülés között eltelt legfontosabb eseményekről és döntésekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc  polgármester: elmondja, hogy a kistérséggel kapcsolatban informális ülést 

tartottak, amelyen az az álláspont született, hogy – amennyiben januártól nem kötelező – a 

kistérségi társulás ilyen szinten ne maradjon fenn. A járási társulás önkéntes, amely alapján a 

szigeti települések szeretnének önálló társulásként megjelenni, Szentendre pedig 

Budakalásszal és Pomázzal kívánja kapcsolatát szorosabbra fonni. Ennek kidolgozása a 

későbbiek folyamán történik meg.  

Megadja a szót. Kérdés, észrevétel nem lévén megállapítja, hogy a tájékoztatót a Képviselő-

testület tudomásul vette.  

 

 

dr. Filó András képviselő megérkezik, jelenlévő képviselők száma 14 fő.  
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Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3658   Száma: 12.03.08/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 08 15:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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 - 

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 - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

 

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

82/2012. (III. 8.) Kt. sz. határozata: 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

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

I. 

532/2011. (XII. 8.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

534/2011. (XII. 8.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

36/2012. (II. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

58/2012. (II. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

60/2012. (II. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

67/2012. (II. 16.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

II. 

377/2011. (IX. 8.)  Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. áprilisi testületi ülés 

468/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. május 31. 

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

Új határidő: 2012. március 31. 

507/2011. (XI. 15.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. május 31. 

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

Új határidő: 2012. áprilisi testületi ülés 

533/2011. (XII. 8.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. március 31. 

547/2011. (XII. 8.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. április 30. 

553/2011. (XII. 8.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. június 30. 

563/2011. (XII. 8.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. március 31. 

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

Új határidő: 2012. áprilisi testületi ülés 

40/2012. (II.9) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. április 30. 

45/2012.(II.9.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. április 30. 

49/2012. (II. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. április 30. 

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

Új határidő: 2012. május 31. 

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

Új határidő: 2012. május 31. 

54/2012. (II. 9.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. április 30. 

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

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be.  

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő:  azonnal 
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Sürgősségi indítvány az Önkormányzat új ügyvédjének kiválasztásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

A sürgősségi indítvány tárgyalása 15.29 órától az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján 

zárt ülésen folytatódik, amelyről külön jegyzőkönyv készül.   

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 15.32 órakor a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők 

száma 14 fő.  

 

 

 

1.  Előterjesztés az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással 

kapcsolatosan a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt-vel kötendő szerződésekről  

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy Alpolgármester úr 

folyamatosan egyeztet a VOLÁNBUSZ Zrt. képviselőivel a személyszállítással kapcsolatos 

szerződés megkötése érdekében. Az új szerződés megkötéséig tartó átmeneti időszakra 

szükség volt egy szerződéskötésre, amellyel kapcsolatban kéri a Jogtanácsost, hogy adjon 

tájékoztatást.  

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos és közbeszerzési tanácsadó: beszámol a február óta tartó 

tárgyalásokról, amely során a VOLÁNBUSZ Zrt. egyértelművé tette, hogy a közszolgáltatási 

szerződés meghosszabbítását feltételekhez kötik, viszont azt még március 1-vel előtt alá 

szeretnék írni – tehát a folyamatosság megtartása érdekében ideiglenes intézkedés keretében 

az Önkormányzat ezt a szerződést kénytelen volt aláírni. A határozati javaslatban az aláírásra 

vonatkozó szövegrész módosítását javasolja, mind a fizetési megállapodás, mind a 

közszolgáltatási szerződés-módosítás meghosszabbítása tekintetében: „jóváhagyja a 

polgármesternek azok aláírásával kapcsolatos intézkedését”. A hosszú távú együttműködésre 

vonatkozóan folytatódnak a tárgyalások. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a bizottságoknak az ezzel kapcsolatos munkáját 

és javaslataikat, amelyek nagyon fontosak a tárgyalások további menetéhez. Elmondja, hogy 

sajnos az idő rövidsége miatt a szerződés aláírása előtt módosításra már nem volt lehetőség.  

Kéri Alpolgármester urat, adjon tájékoztatást a tárgyalások pillanatnyi helyzetéről.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy a legnehezebb kérdések még 

csak ezután kerülnek megtárgyalásra. Ezek közül az egyik a szerződési biztosíték – ehhez 

ragaszkodik a VOLÁNBUSZ Zrt. – amelyben inkasszós lehetőséget, bankgaranciát, 

zálogfedezetet és óvadékot kérnek az Önkormányzattól. A másik pedig a díjemelés – ezzel 

kapcsolatban ígéretet kaptak ennek pontos és részletes alátámasztására – amely kb. 40 %-kal 

magasabb önkormányzati támogatást igényel, mint amennyit a város által eddig fizetett 

összeg. Bár az üzemanyagárak nagyon megemelkedtek, de indokolatlannak tart ekkora 
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emelést. Ezeket a problémákat a tárgyalások során megpróbálják a menetrend és a tarifa-

rendszer felülvizsgálatával kezelhetővé tenni. A menetrenddel kapcsolatban elmondja, hogy 

számítani lehet egy ésszerűsítési változtatásra a VOLÁNBUSZ Zrt. részéről, illetve bizonyos 

tarifa-emelés is várható, mert 2010. január 1. óta nem változtak a jegy- és bérletárak. 

Elmondja még, hogy az elszámolás tekintetében a Minisztérium és a város közötti 

megállapodást is próbálják újraszerkeszteni. Bízik abban, hogy mindezek figyelembe 

vételével egy kedvezőbb pozíciót tudnak elérni a tárgyalások során.  

 

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

bizottság azt a határozatot hozta, hogy a helyi közlekedést biztosító járatokon legalább egy 

hetes intervallumban forgalom-számlálást végeztessenek. Ezt az indokolja, hogy a 

VOLÁNBUSZ Zrt-nek fizetendő önkormányzati támogatás a lakosságtól befolyó bevétel 

függvénye. A forgalomszámlálást kamerák felszerelésével is el tudja képzelni, amelyet akár 

az Önkormányzat finanszíroz, azzal, hogy az ebből befolyó díjnövekményt jóváírják az 

Önkormányzatnak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: beszámol arról, hogy az ügyben már több önkormányzatot 

megkeresett – legutóbb Gödöllőt – akik a forgalomszámlálást saját költségen megtették, 

melynek következtében évente hosszabbítják a szerződéseket, a lehető legkedvezőbb pozíció 

elérése érdekében. Kéri Címzetes Főjegyző Asszonyt, hogy fogalmazza meg a forgalom-

számlálásra vonatkozó javaslatot.  

 

dr. Filó András képviselő: egyetért az elhangzott javaslattal, de nem tudja megszavazni a 

határozatot. Ennek oka, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő megállapodásban az 

Önkormányzat elismer 25 MFt tartozást, amelyet eddig vitatott. Az Önkormányzat által 

felkért szakértő szerint is az Önkormányzat által tett jogos kifogásról van szó, amely bíróság 

előtt is védhető. Ennek értelmében, ha a követelés jogos, akkor azt érvényesíteni kell, ezért 

peres eljárást javasol.  

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos és közbeszerzési tanácsadó: szakmailag zárt ülést javasol.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3660   Száma: 12.03.08/1/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 08 15:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85.71 80.00 

Nem 2 14.29 13.33 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 
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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 - 

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 - 

Magyar Judit Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

15.45 órától a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja a tanácskozást, amelyről külön 

jegyzőkönyv készül.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 16.48 órakor a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők 

száma 14 fő.  

 

Tolonics Gyula képviselő: ügyrendben javasolja, hogy a háziorvosi ügyelet ellátásának 

átszervezéséről, az iskola-fogászati praxis működtetési jogának eladásáról és háziorvosi 

működtetési jog eladásáról szóló napirendi pontok tárgyalásával folytassák az ülést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a javaslatot:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3665   Száma: 12.03.08/1/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 08 16:46  

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 
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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 - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

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

javaslatot, így a javasolt sorrendben tárgyalja az előterjesztéseket.  

 

 

2.  Előterjesztés a felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet ellátásának átszervezéséről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

A napirendi pont tárgyalásakor jelen van Dr. Baracska József orvos, és Dr. Szoltsányi 

Gábor orvos, a háziorvosok képviseletében.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a 

visszajelzések alapján az orvosi ügyelet jól működik, amelyet megköszön Dr. Baracska József 

orvosnak, aki ezt a feladatot végzi. A reorganizáció kapcsán több fontos városi feladat 

finanszírozását kénytelen az Önkormányzat szüneteltetni, amelyek között az orvosi ügyeleti 

ellátás is szerepel. Az ezzel kapcsolatos tárgyalások során felmerült egy új praxis 

kialakításának a lehetősége is, amelyek során Dr. Baracska József vállalja, hogy lemond a 

2.000.000 Ft összegű ellenszolgáltatásról, és a további években önkormányzati támogatás 

nélkül ellátja a feladatot, ha területi ellátási kötelezettséget (praxis) kap. Ezzel a megoldással a 

város nem szenvedne hátrányt. Fontosnak tartja elmondani azt is, hogy Baracska doktornak 

már saját jelentős számú betege van, és a következő évtől már nem lehet olyan háziorvos, 

akinek nincs adott területe. Nagyon pozitívnak tartja, hogy a háziorvosok maximálisan 

támogatták a javaslatot, mert mind szakmailag, mind emberileg tökéletes az együttműködésük 

Baracska doktorral, és a terület újra felosztásával egyetértenek. Megadja a szót Dr. Baracska 

Józsefnek, majd Dr. Szoltsányi Gábornak.  

 

Dr. Baracska József háziorvos: megköszöni a méltató szavakat, kiegészítést nem kíván tenni. 

Teszi a dolgát, és tenni fogja a továbbiakban is, ha megkapja a bizalmat.  
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Dr. Szoltsányi Gábor háziorvos: a háziorvosok nevében elmondja, hogy nagyon jó az 

együttműködésük Baracska doktorral, és támogatják számára a körzet kialakítását.  

 

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

bizottság támogatja Baracska doktornak új körzet kialakítását. Ezen kívül – miután 

tudomásuk szerint az Önkormányzatnak 2012-ben még joga van egy újabb háziorvosi körzet 

kialakítására – javasolják, hogy a Képviselő-testület vizsgálja meg egy új háziorvosi körzet 

kialakításának a lehetőségét is.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Dr. Szoltsányi Gábor háziorvosnak, hogy 

ehhez a javaslathoz van-e szakmai észrevétele.  

 

Dr. Szoltsányi Gábor háziorvos: mindenképpen az Önkormányzat judíciuma egy új körzet 

létrehozásának eldöntése. A háziorvosok nevében azt kéri – ha ez megvalósul – akkor a 

jelenlegi munka- és anyagi körülményeiket ez ne érintse hátrányosan.  

 

dr. Filó András képviselő: rákérdez, hogy Baracska doktor körzete mellett még egy körzet 

kialakításáról szól a Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata? Szerinte, ha még egy 

körzetet alakítanak ki, akkor az ellentmond Szoltsányi doktor által elmondottakkal, hiszen 

annak kialakítása csak mások rovására lehetne, hiszen a többieknek területet és betegeket is le 

kellene adniuk.  

 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik a teremben.  

 

 

dr. Filó András képviselő: Baracska doktor körzetének kialakításán túl nem támogatja újabb 

körzet kialakítását.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: maximálisan támogatja Baracska doktor ügyeleti 

vállalását, mert jól tudott együttműködni a szakrendelővel is. Miután vannak saját kártyái, 

nem vesz el a többi háziorvostól kártyákat, csak legalizálják a tevékenységét, ezzel nem sértik 

a többiek érdekét. Az ezen kívül felmerült új körzet kialakítását a háziorvosokkal együtt 

javasolja kidolgozni, de csak abban az esetben, ha mindannyian támogatják, ellenkező esetben 

az erről szóló döntést halasszák el. Szoltsányi doktortól kérdezi, hogy egységes-e a 

háziorvosok véleménye?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: erről a javaslatról szavaztatni fog, ezért kéri Címzetes 

Főjegyző Asszonyt, hogy fogalmazza meg.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: diktálja a határozati javaslat „A” változatának 2. 

pontját: „… felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg egy további, új háziorvosi körzet 

kialakításának lehetőségét.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Szoltsányi doktornak, hogy Pázmány 

képviselő asszony kérdésére adjon választ.  

 

Dr. Szoltsányi Gábor háziorvos: elmondja, hogy korábban már módosították a 

körzethatárokat, amely már Baracska doktor körzetének kialakítása érdekében történt, és ezt a 
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háziorvosok elfogadták. Ezen kívül más körzet kialakításával kapcsolatos kérés eddig nem 

érkezett hozzájuk, így arról nem tud nyilatkozni, most hall róla először. Megjegyzi, hogy 

ennek kialakításához elsődlegesen infrastruktúra szükséges, amelyet pillanatnyilag nem lát 

biztosítottnak. Ezen kívül beszél a kártyaszámok alakulásáról, valamint arról, hogy bizonyos 

esetekben lehetőség volt a degresszió csökkentésére – ahol ezt a kártyaszám megengedte – új 

szakdolgozó felvételére. Úgy ítéli meg, hogy ebben nem lesz teljesen egységes a háziorvosok 

álláspontja, hiszen van akinek van degressziója, és van akinek nincs, valamint a kártyaszámok 

sem egyformák. Összefoglalva, a feltételek tekintetében nem látja, hogy a javaslatot 

egyértelműen támogatnák a háziorvosok.  

 

Tolonics Gyula képviselő: a bizottság javaslatát egészítsék ki azzal, hogy „… a háziorvosok 

bevonásával…”, de mindenképpen nézzék meg egy új körzet kialakításának a lehetőségét.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: „… felkéri a Polgármestert, hogy a háziorvosok 

bevonásával vizsgálja meg egy további, új háziorvosi körzet kialakításának szükségességét.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az elhangzott módosító javaslat 

elfogadását:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3666   Száma: 12.03.08/2/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 08 17:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 64.28 60.00 

Nem 2 14.29 13.33 

Tartózkodik 3 21.43 20.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

Fekete János 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 - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit Nem - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Tart. - 

dr. Filó András Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

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

javaslatot.  

Szavazásra bocsátja a határozati javaslat „A” változatának elfogadását:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3667   Száma: 12.03.08/2/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 08 17:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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 - 

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 - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

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

85/2012. (III. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet 

átszervezésének szükségességére  tekintettel  

 

1. felkéri a polgármestert, hogy készítse elő egy új felnőtt háziorvosi körzet kialakítását 

annak érdekében, hogy Dr. Baracska József Flórián a felnőtt és gyermek háziorvosi 

ügyeletet megbízási szerződés alapján együttesen, költségvetési kiadást nem 

eredményező módon láthassa el, és készítsen előterjesztést a Képviselő-testület 2012. 

áprilisi ülésére; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a háziorvosok bevonásával vizsgálja meg egy további, új 

háziorvosi körzet kialakításának szükségességét. 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

3.  Előterjesztés háziorvosi (iskolai fogászati) praxis működtetési jogának eladásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

4.  Előterjesztés a háziorvosi működtetési jog eladásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

17.00 órától az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatódik a tárgyalás, 

melyről külön jegyzőkönyv készül.  

 

 

 

5. Előterjesztés Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. és pályázatok ügyében 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

Megérkezik a terembe Szabó Zsófia a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. ügyvezetője, és 

Putz Tamás a Pro Szentendre Kft. műszaki vezetője. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Köszönti a megjelent vendégeket, majd elmondja, hogy az 

előterjesztéshez két kiegészítés is készült, amelyek kiosztásra kerültek. Ismerteti az 

előterjesztésben foglaltakat az óvoda pályázattal kapcsolatban. Megadja a szót Kun Csabának, 

a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba GVB elnök: Elmondja, hogy az I-es határozati javaslattal kapcsolatban vizsgálják 

meg azt, hogy milyen lehetőségről van a pályázaton történő indulásra, mert véleménye szerint 

fontos feladatról van szó. Kérése, hogy áprilisig történjen meg ez a vizsgálat, mert nem tartja 

valószínűnek, hogy még egyszer ilyen kedvező feltételekkel kerül kiírásra a pályázat. 

Célszerűnek tartaná ezt a lehetőséget megragadni. Két fő problémát lát, az egyik az önrész 

biztosítása, a másik a fenntartási költségek kérdése. Az önrésznél nem lehet pontosan tudni, 
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hogy mekkora önrészre van szükség, mert nincs róla pontos kimutatás, hogy a négy 

csoportszobás óvodának mekkora a beruházási költsége, és a pályázati intenzitás mellett ez 

mekkora tényleges kiadást jelentene az Önkormányzatnak. Bizottságuk kérte, hogy 1 db 

pismányi telket különítsenek el erre a célra 20 millió értékű nagyságrendben, ez fedezheti a 

költséget, továbbá abban az esetben, ha ezt nem lehet eladni a közbeszerzési eljárás kiírásáig, 

amikor a nyertes pályázatot követően az Önkormányzatnak ki kellene írni a közbeszerzést. 

Javasolja olyan közbeszerzés kiírását, ahol a természetben is biztosíthatják ezt a telket erre a 

célra. A fenntartási költségek biztosításához pedig meg kellene vizsgálni, hogy milyen 

partnerintézményeket lehetne bevonni, egyházakat, vagy magánóvodákat, akiknek sikeres 

megvalósítás után, átadva az intézményeket működtetni tudnák egy közszolgáltatási szerződés 

keretében. Javasolja, hogy ne vessék még el ezen pályázaton való indulás lehetőségét, miután 

a határidő még engedi, javasolja megvizsgálni a kérdést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Zakar Ágnes, Oktatási és Kulturális Bizottság 

elnökének.   

 

Zakar Ágnes OKB elnök: Felhívja a figyelmet, hogy jelenleg 50 azoknak a gyerekeknek a 

száma, akik óvodába szeretnének menni, de még nem kötelező őket felvenni, ezért el kellett 

utasítani a kérésüket. 2014. januárjától életbe az a törvényi szabályozás, mely szerint 3 éves 

kortól a gyerekeket kötelező felvenni, akkor ezt nem tudják megtenni, ezen gyerekek száma 

több mint 100 fő. Kérdezi, hogy az előterjesztés miért a Pro Szentendre Kft. előterjesztésénél 

szerepel, mikor a Polgármesteri Hivatal referensei készítették elő, ezt két különálló dolognak 

tartja, ahol van egy városrehabilitáció és van egy óvodaépítés.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Zakar Ágnes képviselő felvetésére elmondja, hogy a címben 

az szerepel, hogy „Előterjesztés Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. és Pályázatok ügyében” 

Korábban ebben az ügyben döntés még nem született, ezt majd az akcióterv tartalmazza. 

Megadja a szót Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármesternek, hogy mondja el az 

álláspontját az óvoda beruházási pályázattal kapcsolatban. Továbbá felhívja a figyelmet, hogy 

a témában zárt ülés rendelhető el. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Mélyen egyetért azzal, hogy 

Szentendrének szüksége van az óvoda megépítésére, de úgy gondolja, hogy ez az előterjesztés 

és a pályázati anyag nincs olyan szinten kidolgozva, hogy arra igent lehessen mondani. 

Amennyiben nem nyeri meg az Önkormányzat a pályázatot, akkor a probléma ugyanez lesz. 

A pillanatnyilag leírt 210 millió Ft értékű kivitelezésről nem tudni, hogy mennyire valós, és 

ténylegesen kihozható-e ennyiből. Nagyon tart attól, hogy amennyiben az Önkormányzat 

megnyeri a pályázatot, akkor el lesz kezdve az építés, és csak a végén derül ki, hogy 

mennyibe is kerül, amely többletköltségre nincs pénze az Önkormányzatnak. A Város a 10 

millió forint önrész biztosítását a költségvetésből ki lehet szorítani, de ilyen bizonytalan 

kivitelezési költségre semmiképpen nem javasolja. A harmadik kérdés, amelyet 

bizonytalannak tart, hogy egyetlen egy számítást nem látott arra, hogy az óvoda üzemeltetése 

mennyibe kerülne, és hogyan tudná megoldani a város. Nem tartja biztosnak, hogy ez a 

megoldás a legjobb 250 gyermek elhelyezésére. Célszerűnek tartana egy olyan elemzést, hogy 

az óvodák hogyan állnak, lehet-e óvodákat bővíteni vagy nem.  Úgy gondolja, hogy az eddig 

ismert adatok alapján belemenni egy olyan pályázatba, amelynek a pénzügyi kimenetele 

kérdéses, semmiképpen nem javasolja.   

 

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

 



 18 

Dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Elmondja, hogy a reorganizációért felelős 

alpolgármesterrel még nem tudott megbeszélést folytatni abban az ügyben, hogy az óvodai 

kapacitás hogyan bővíthető. A Képviselő-testület teljesen tisztában van azzal, hogy az óvodai 

kapacitás a jelenlegi épületek bővítésével nem megoldható, vélhetően azért döntött úgy a 

Képviselő-testület a pályázat kiírásakor, hogy ezt reális megoldásnak tartja. Az előkészítéssel 

kapcsolatban a félreértések elkerülése végett elmondja, hogy a pályázat beadásra kész. Amit a 

Polgármesteri Hivatal a pályázati kiírásnak és útmutatónak megfelelően a beadáshoz elő 

tudott készíteni, és elő kellett készítenie, az készen van. A Képviselő-testület döntésén múlik, 

hogy az Önkormányzat beadja-e ezt a pályázatot vagy nem. Vélelmezi, hogy a 

reorganizációért felelős alpolgármester úr nem erre az előkészítettségre gondolt, hogy maga a 

pályázati nyomtatványok, adatlapok, és azok a szükséges tervek, nyilatkozatok rendelkezésre 

állnak-e, amelyeket be kell nyújtani, mert ezek készen vannak, ez volt a Hivatal feladata, 

melyeket végre is hajtott. A működtetéssel kapcsolatban elmondja, hogy a pályázat kiírásával 

egyidejűleg tájékoztatást nyújtottak a Képviselő-testületnek, hogy az itt kialakítandó négy 

csoportszobához a közalkalmazottakról szóló törvény és köznevelési törvény előírásainak 

betartásával milyen pedagógus és milyen nevelő és egyéb személyzetre van szükség, ezért 

erre mindenképpen célszerűnek tartja hatásvizsgálatot és számításokat végezni, és figyelembe 

venni a gördülő tervezésnél a következő évek teherviselő képességét, de erről a pályázat 

kiírásakor a Képviselő-testületet tájékoztatta. Nem a pályázati rész nincs olyan állapotban, 

hanem vélhetően az önkormányzat pénzügyi helyzettel való összevetése lehet még kérdéses.  

 

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

 

dr. Filó András képviselő: Elmondja, hogy több fontos érv is elhangzott. Véleménye szerint 

mindenféleképpen be kell nyújtani a pályázatot függetlenül attól, hogy van egy ígérvénye az 

Önkormányzatnak arra, hogy felépít egy óvodát, amely 80-100 fő elhelyezésére lesz képes. 

Továbbá elmondja, hogy a pismányi lakosok fizetnek annyi építményadót, hogy 

megérdemeljék azt, hogy a közelben is legyen ilyen intézmény. Viszont elfogadhatatlannak 

tartaná azt, amely a SZEI esetében is megtörtént, hogy az önrész felemelkedik olyan összegre, 

amire nincs az Önkormányzatnak pénze. Véleménye szerint arra kell figyelni, hogy ezek a 

beruházások hogyan valósulnak meg. 

 

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

Ellenőrző Bizottság elnökének.  

 

dr. Dukai Miklós JÜB elnök: Elmondja, hogy a belvárosban és a belvároshoz közel vannak 

csak óvodák, és jónak tartaná, ha Pismányban is megépülne az óvoda. Emlékei szerint ez a 

pályázati kiírás november közepén jelent meg, és amennyiben olyan előkészítettségben lenne 

ez az anyag, hogy a Képviselő-testület felelősségteljes döntést tudna hozni, akkor véleménye 

szerint előterjesztés kiegészítésre nem lett volna szükség, mert az előterjesztésbe eleve bele 

lehetett volna tenni ezeket a kérdéseket és számításokat. Az EU-s pályázatokhoz képest 

karcsúnak tartja az előterjesztésben szereplő anyagot, tehát már ezért sem lehet 

felelősségteljes döntést hozni. Véleménye szerint arról mindenki tud, hogy hány gyermeket 

nem tudnak elhelyezni óvodákba, mert nincs elég férőhely, de arról nincsenek számítások, 

hogy 2013-tól minden három éves kort betöltött gyermeket az Önkormányzatnak kötelező 

lesz óvodai férőhelyekben elhelyezni. Felelős döntésekre van szükség, és nem lehet azt 

számításba venni, hogy a városnak van-e pénze vagy nincs. Meg kell teremteni annak a 

lehetőségét, hogy egy ilyen beruházás meg tudjon valósulni, de csakis kizárólag olyan 

körülmények között, ahol számszakilag jól alátámasztott pályázat van előkészítve. 

Amennyiben ez EU-s pályázatból valósul meg, akkor annak 5 éves fenntartási kötelezettsége 
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lesz, amelyet az összes EU-s pályázat előír, akkor annak már az üzemeltetési költsége a 

Képviselő-testület rendelkezésére kellene, hogy álljon különben nem tudja az Önkormányzat 

5 évig fenntartani. Nem szeretne senkit sem felelősségre vonni, de megkérdőjelezi, hogy 

amennyiben ez az anyag így van előkészítve, és ebben a formában kell a Képviselő-

testületnek állást foglalni abban, hogy az Önkormányzat beadja-e pályázatot vagy sem, akkor 

megint fennáll annak a lehetősége, hogy nem 90%-al lesz ez a pályázat támogatva. Miután 

nincs jól előkészített anyag, így lehet, hogy csak 50%-al támogatnák a pályázatot, a többi 

pedig önrészből kellene biztosítani. Szeretne a felvetett kérdéseire felelős választ kapni. 

 

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

 

Dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Elmondja, hogy a 2011. december 8-i Képviselő-

testületi ülésen döntött a testület arról, hogy ezen a pályázaton indulni kíván. Ezt követően 

került sor egy pályázat kiírására, ahol meg kellett versenyeztetni azokat a tervezőket, akik 

megtervezik az óvodát. Az eltelt időben az Önkormányzat megversenyeztette, a tervezők 

megtervezték, leszállították, és a pályázati dokumentáció teljes egészében elő van készítve. 

Úgy gondolja, hogy a szabályok betartásával, minimális határidővel, és a tervezés 3 – 4 hetes 

időtartamát figyelembe véve semmi olyan csúszásról nem lehet beszélni, amely itt bármilyen 

felelősséget felvetett volna. Úgy gondolja, hogy valószínűleg valamilyen félreértés van a 

képviselőkben az előterjesztéssel kapcsolatban, ezért elmondja, hogy előkészült egy 

előterjesztés a postázásra, amelynek ezzel a részével kapcsolatban kettő döntést terjesztett 

volna az Önkormányzat a Képviselő-testület elé. Az egyik, hogy döntsön a Képviselő-testület 

hogy a Pro Szentendre Kft. vagy a Polgármesteri Hivatal bonyolítsa-e ennek a projektnek a 

projekt menedzsmentjét, hogyha a pályázat elnyerése kerül. A másik pedig egy olyan döntés, 

hogy az előzetes számítások alapján a 210 millió forint önrész + 95%-os támogatás, az az 

építés, műszaki beruházás költségeit fedezi, továbbá az óvodával történt egyeztetés és a 

megváltozott előírások alapján 15 millió forint eszközbeszerzés, amely a berendezésekre 

szükséges, ezek már nem fértek bele az elkészült tervek, és a tervezési költségbecslés alapján 

ebbe a 210 millió forintba. Tehát ennek a 15 millió forintnak a biztosítását a 10 millió forintos 

önrészen felül az Önkormányzat vállalja-e. Mikor ez az előterjesztés előkészült, akkor Polányi 

Sándor reorganizációért felelős alpolgármester azt mondta, hogy ilyen jellegű 

kötelezettségvállalásra nem lát lehetőséget ebben a költségvetési helyzetben, és úgy ítéli meg, 

hogy ilyen jellegű döntésbe ne menjen bele a város, hogy esetleg nyer és utána kényszer 

beruházásként végig kell mennie ezen az úton, anélkül, hogy Ő ezt pontosan nem látja. Még 

akkor éjjel átírásra került ez az előterjesztés, mert az Önkormányzat nem a pályázatot, április 

2-ig tudja benyújtani, miután akkor még nem lehetett tudni, hogy április 2-ig lesz-e 

Képviselő-testületi ülés, amely képes érdemi döntést hozni. Egy lehetőség volt, hogy az 

egyébként hatályos kettő, e tárgyban született döntést, miszerint indulni kíván a pályázaton, 

másrészt a VSZ Zrt. telkén kívánja megvalósítani az óvodát, és ezzel kapcsolatosan 

különböző jogi konstrukciókban szerződések kerüljenek aláírásra, ezt a két döntést 

visszavonja. Ez az egy határozat szerepel most ebben az anyagban, amely a postázás éjjelén 

került aláírásra az alpolgármester úr instrukciója alapján. Ami a bizottsági ülésen felmerült, 

nyílván a bizottság nem kívánta támogatni ezt a visszavonó döntést, és emiatt merültek fel 

olyan szakmai kérdések, amelyekre kért most tájékoztatást. Az előterjesztés-kiegészítés úgy 

tűnik, mintha nem lenne összhangban az előterjesztéssel, hiszen az előterjesztés arról, szól, 

hogy az Önkormányzat ne induljon a pályázaton, és a testület vonjon vissza minden 

határozatot. Jelen pillanatban az előterjesztés maga a két határozati visszavonásáról szól. A 

Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságnak van olyan javaslata, amelyhez kértek olyan 

jellegű kiegészítést, amely kell a tisztán látáshoz, de javasolja, hogy induljon az 

Önkormányzat ezen a pályázaton. Véleménye szerint ez adhat okot egy kis megtévesztésre, de 



 20 

maga a pályázat elő van készítve, az összes eljárást, ami szükséges és továbbá olyan 

dokumentációk is rendelkezésre állnak minden tekintetben, amit be kell adni. Az 

Önkormányzat megtett mindent azért, hogy eredményes pályázatot be tudjon nyújtani. Azt 

egy másik kérdésnek tartja, hogy jelen pillanatban dönteni kellett volna, amennyiben indulna 

az Önkormányzat ezen a pályázaton, hogy hogyan tovább. Tehát, hogy a projektmenedzsment 

költséget a hivatali bérkeret terhére készítse el az Önkormányzat, vagy pedig egy külső Kft. 

részére adja ki az Önkormányzat, mint ahogy a nagy projektek esetében volt. Elmondja, hogy 

ebben kellett volna dönteni + a 15 millió forintban. Úgy gondolja, hogy a reorganizációért 

felelős alpolgármester úr ennek a 15 millió forintnak a tudatában gondolta úgy, hogy 

egyenlőre nem látja biztosítva, hogy az ilyen jellegű költségek vállalhatóak-e. Véleménye 

szerint ez okozhatta a problémát és elnézést kér a bizottsági elnök úrtól és a bizottságtól, hogy 

a bizottsági ülésen a hivatal kollégái nem értek oda a napirend tárgyalása alatt, ez a jövőben 

nem fog előfordulni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Amennyiben a Képviselő-testület úgy látja, hogy a 

reorganizációért felelős alpolgármesterrel nem ért egyet, és mégis indulnak a pályázaton, 

abban az esetben a + 15 millió forintról, és a projektmenedzsmentről is kell dönteni.  

Megadja a szót Zakar Ágnesnek, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökének.  

 

Zakar Ágnes OKB elnök: Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a 3 éveseket 2014. január 1-

től kell kötelezően felvenni az óvodákba. 67 olyan gyermek van, ahol a szülök otthon vannak, 

és nem kell a gyermekeiket még felvenni, viszont minden olyan gyermeket el tudnak 

helyezni, akiknek a szülei dolgozni járnak. Elmondja Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármester úrnak, hogy azért kell elhelyezni ezeket a gyerekeket, mert az óvodai ellátás 

kötelező önkormányzati feladat. Példaként említi Göd városát, ahol egy gyönyörű iskola 

épület 150 millió forintból tavaly előtt. Határozati javaslattal kapcsolatos módosító javaslata 

az I-es határozatnál, hogy a „pályázaton nem kíván indulni” helyett „pályázaton kíván 

indulni” szerepeljen, és a reorganizációért felelős alpolgármester úr ellenőrzésével 

készüljenek olyan kiegészítő adatok, ahol biztosan látja a Képviselő-testület, hogy 10 millió 

forint önrésszel ez a pályázat kivitelezhető. Erről a javaslatáról szavazást kér.  

 

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

alpolgármesternek, ügyrendi hozzászólásra. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Javasolja, hogy a tárgyalást zárt 

ülésen folytassa a Képviselő-testület. 

 

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

reorganizációért felelős alpolgármester úr által kérhető-e a zárt ülés. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Tájékoztatásul elmondja, hogy bármelyik képviselő, 

kérheti vagy alpolgármester úr javasolhatja a zárt ülés elrendelését.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármestert, 

hogy indokolja meg kérését. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Indoklásul elmondja, hogy szeretné 

felvázolni a város jelenlegi pénzügyi helyzetét, amely más megvilágításba helyezné, hogy van 

e erre a városnak + 10, és  + 15 millió forintja, illetőleg üzemeltetési költségre lesz-e pénze.  

 



 21 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármester úr zárt ülésre történő javaslatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3670   Száma: 12.03.08/5/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 08 17:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 72.73 53.33 

Nem 3 27.27 20.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Fekete János Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

 

Távozik a teremből Szabó Zsófia a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. ügyvezetője, és Putz 

Tamás a Pro Szentendre Kft. műszaki vezetője. 

 

 

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

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 17.59 órakor a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők 

száma: 14 fő. 



 22 

Ügyrendben javasolja, hogy időkeret szempontjából új ügyrendnek tekinti a Képviselő-

testület a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft.-re vonatkozó részt. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3674   Száma: 12.03.08/6/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 08 18:00  

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 - 

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 - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

6. Előterjesztés Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. és pályázatok ügyében 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

Megérkezik a terembe Szabó Zsófia a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. ügyvezetője, és 

Putz Tamás a Pro Szentendre Kft. műszaki vezetője. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket, Szentendre belváros 

városrehabilitációjával kapcsolatban. Megadja a szót Kun Csabának a Gazdasági és 

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

megtárgyalta az előterjesztést, és a II-es határozati javaslat pontosítását kérte a 3. pontban 

„rendelkezésre álló összeg beleférjen” helyett „rendelkezésre áll” szerepeljen. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Befogadta Kun Csaba képviselő javaslatát. Megadja a szót dr. 

Filó András képviselőnek. 

 

dr. Filó András képviselő: Kérdezi, hogy a Klaniczay Péter úrnak a Kulturális 

Örökségvédelmi Hivataltól van olyan jogosítványa, hogy megrendelhet munkát ezen a 

projekten belül? Számára a Bizottsági ülésen az derült ki, hogy a Klaniczay úr rendelte meg a 

munkát. Itt elhangzott, hogy erre fedezetet biztosított az Uniós forás, és ezek szerint az 

Önkormányzat költségvetéséből erre nem kell költeni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: A pályázati kereten belül kifejezés nem azt jelenti, hogy az 

Önkormányzatnak nem kerül semmibe, mert az önrészt mindenhez hozzá kell tenni. Ebben az 

esetben azt jelenti, hogy a teljes pályázati összeg nem került még kimerítésre, és többlet 

Önkormányzati költséget nem igényel a tervezetthez képest. Megadja a szót dr. Molnár Ildikó 

címzetes főjegyzőnek, válaszoljon dr. Filó András képviselő kérdésére. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Megerősíti dr. Dietz Ferenc polgármester úr által előbb 

elmondottakat, mely szerint többlet önkormányzati költséget nem igényel, a pályázat teljes 

összegéhez járó önrészt biztosítani kell, és nyílván ha a pályázati kereten belül bármilyen kis 

összegről van szó, annak a részét az önrész fedezi, de miután kereten belül biztosítható ennek 

az összege, ez azt jelenti, hogy többlet önkormányzati forrást ez nem igényel a tervekhez 

képest. Kéri dr. Dietz Ferenc polgármester urat, hogy Klaniczay úrra a vonatkozó kérdéssel 

kapcsolatban adja meg a szót Putz Tamásnak, a Pro Szentendre Kft. műszaki vezetőjének. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Putz Tamásnak, a Pro Szentendre Kft. 

műszaki vezetőjének. 

 

Putz Tamás műszaki vezető: Elmondja, hogy Klaniczay úr ebben a folyamatban az elsőfokú 

építési hatóság. Nem kér, nem javasol, hanem elrendel. Miután műemléki épületek 

felújításáról van szó, ezért egy kalapácsütést nem tehető addig, amíg Ő jóvá nem hagyja.  

 

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

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: A Tourinform-nál lévő kapu után érdeklődik, hogy mi 

lett azzal a kapuval? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Putz Tamásnak, a Pro Szentendre Kft. 

műszaki vezetőjének. 

 

Putz Tamás műszaki vezető: Válaszban elmondja, hogy ott nem volt kapu. Most kerül 

kialakításra épp azért, mert a vakolatleverést követően megtalálták ott a két régi szegélykövet, 

ebből következően, ott a századfordulón volt kapu, azután befalazásra került, és  a mostani 

projekt keretében került kialakításra.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: Vannak olyan e-mailek a birtokában, ahol több személy 

is megemlíti, hogy ők is látták a kaput, és hová lett. Az előbb említettek alapján megpróbál 

velük egyeztetni.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Putz Tamásnak, a Pro Szentendre Kft. 

műszaki vezetőjének. 

 

Putz Tamás műszaki vezető: Elmondja, hogy mielőtt a kivitelezés megkezdődött, a teljes 

műemlékvédelmi leltár felvételre került, aprólékos fotódokumentáció van az épületek eredeti 

állapotáról. Ezeken a felvételeken világosan látszik, hogy a Jókai utcában nem volt kapu.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Befogadta Kun Csaba képviselő javaslatát „rendelkezésre 

áll”. Megadja a szót dr. Filó András képviselőnek. 

 

dr. Filó András képviselő: Szüksége lenne arra a pályázati előírásra, amely azt a lehetőséget 

biztosítja a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak, hogy ők bármit megtehetnek. 

Elképesztőnek tartja, nem hiszi el, hogy ilyen létezik. Kéri azt a jogszabályt, vagy pályázati 

helyet, ahol ez elő van írva.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Javasolja, hogy ezt a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

vizsgálja meg. Megadja a szót Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester úrnak. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Mi történik abban az esetben, ha ezt 

az Önkormányzat nem csinálja meg.  

 

Putz Tamás műszaki vezető: Akkor az a probléma áll elő, hogy magát a létesítményt nem 

tudják befejezni, és nem kapnak rá használatbavételi engedélyt, ez része az épületnek, és az 

építési engedélynek, kötelező eleme a gyakorlatnak a pályázat része. Amennyiben el lesz 

hagyva, akkor veszélybe kerül az engedély, és a pályázati forrásból is vissza lesz véve.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, Kun Csaba 

képviselő javaslatával együtt, melyet befogadott.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3675   Száma: 12.03.08/6/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 08 18:09  

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: 
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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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

89/2012. (III. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

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

azonosítószámú, „Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja című 

projekttel kapcsolatosan úgy dönt, hogy  

 

1. a 79/2010. (II.16.) Kt. sz. határozat 2. pontját hatályon kívüli helyezi, 

2. 80.000,- Ft összeget biztosít a 2012. évi költségvetés terhére, 

3. felkéri a Polgármesteri Hivatalt a kiegészítő eljárás dokumentációnak elkészítésére 

és az eljárás lebonyolítására, továbbá felkéri arra, hogy a szükséges tárgyalásokat, 

egyeztetéseket folytassa le úgy, hogy lehetőség szerint a pótmunkák elvégzésére 

fordítandó összeg a pályázat keretében rendelkezésre áll. 

 

Felelős:  Polgármester, jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

7. Előterjesztés Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 18. §-ában 

foglalat jogalkotási kötelezettség teljesítéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát. Megadja a szót dr. Filó 

András képviselőnek. 

 

dr. Filó András képviselő: Kérdezi, hogy ezen jogszabály alapján hogyan tesz az 

Önkormányzat forgalomképessé egy forgalomképtelen törzsvagyont? Példaként említ egy 

zsákutcát, amelyet esetleg el szeretne adni az Önkormányzat, egy forgalomképtelen közutat 

lehet-e így forgalomképessé tenni? 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Kirchhof Attila aljegyzőnek. 

 

dr. Krichhof Attila aljegyző: Véleménye szerint nem lehetséges. Ami kizárólagos nemzeti 

vagyont képez, azt a törvény alapján forgalomképtelen. Amennyiben átminősíthető, mert egy 

része már nem közút, akkor ez teljesen más lehetőséget eredményez. 

 

Mikrofonon kívüli kérdést tesznek fel, az előbb elhangzottakkal kapcsolatban. 
 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Kirchhof Attila aljegyzőnek. 

 

dr. Krichhof Attila aljegyző: Úgy gondolja, hogy amennyiben közútként van nyilvántartva, 

és nincs lehetőség arra, hogy a közút minősítése megszűnjön, útként van használva, és útként 

van nyilvántartva,  továbbá a szabályozási terv alapján is szükséges mint út, akkor  attól 

kezdve mint kizárólagos nemzeti vagyont, nem lehet értékesíteni egy részét sem.  

 

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

 

dr. Filó András képviselő: Megemlíti, hogy régebben sok vízfolyást adott el az 

Önkormányzat. Amennyiben most nem lehet átminősíteni és az Önkormányzat nem tudja 

eladni az ilyen területeket, akkor ez véleménye szerint igen nagy megszorítás. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Rendkívül érdekesnek tartja a jogi felvetéseket, továbbá 

megemlíti, hogy a gyakorlati fontossága is nagyon lényeges. Javasolja, hogy a Jogi és 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ezt a témát vitassa meg, amennyiben van olyan 

törvénymódosító javaslatuk, amely általános hatású és egész ország területén döntő lehet, 

akkor az országgyűlési képviselő úrnak az Önkormányzat benyújtja, aki majd javasolja a 

törvénymódosítást.  

Megadja a szót Kun Csabának a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 

 

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

kérte, hogy készüljön kimutatás arra vonatkozóan, hogy egyes kategóriákba milyen 

ingatlanok tartoznak. Ezt azért tartja fontosnak, mert a nemzeti vagyonkörbe tartozó 

ingatlanoknál korlátozások vannak, továbbá azt kellene még megvizsgálni, hogy ezeket a 

korlátozásokat, abban a körben és úgy tartja-e fenn az Önkormányzat. Lehetségesnek tartja 

önkormányzati érdekből módosításokat végrehajtani.  

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Kirchhof Attila aljegyzőnek. 

 

dr. Krichhof Attila aljegyző: Ez a kérés bizottsági döntésként hangzott el, és ezt a Bizottság 

tárgyalni fogja. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet módosítását. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3676   Száma: 12.03.08/7/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 08 18:15  
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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: 

 

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 Tart. - 

Dicső Zoltán Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

 

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

módosítását elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2012. (III.26.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok  

gyakorlásáról szóló, 34/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 18. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség 

teljesítésére, az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi 

jogok gyakorlásáról szóló, 34/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 



 28 

 

1.§ 

 

A Rendelet bevezető része helyébe a következő bevezető rész lép: 

 

„Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. §-ának (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény (továbbiakban: Nvtv.) 18. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítésére, 

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. 

(IX. 10.) 56. §-ában foglalt kötelezettség teljesítésére az alábbi rendeletet alkotja.” 

 

 

2.§ 

 

A Rendelet 3., 4. §-ai, valamint 7. § (2) bekezdése hatályukat vesztik.  

 

 

3.§ 

 

A rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

5. § 

 

(1) Helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyont, az Nvtv. 5. § (3) 

bekezdése határozza meg. 

(2) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülnek az 

Nvtv-ben, törvényben, valamint jelen bekezdésben meghatározott, alábbiakban felsorolt 

vagyonelemek: 

a)  köztéri műalkotások, 

b)  köztemetők, 

c)  vízi közművek, 

d)  helyi jelentőségű természetvédelmi területek, 

e)  szilárd hulladék lerakóhely, 

f)  levéltári anyagok, irattári anyagok (1991. évi XXXIII. tv. 23. §), 

g)  tervtár terv- és iratanyagai, 

h)  mindaz a vagyon, melyet a Képviselő-testület nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű nemzeti vagyonnak nyilvánít. 

(2) A kizárólagos, és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, forgalomképtelen 

ingatlan vagyontárgyak tételes felsorolását a vagyonkataszter tartalmazza.” 

 

4. § 

Hatálybalépés 

 

 

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével a Rendelet 3.,4. §-ai, valamint a Rendelet 7. § (2) 

bekezdése hatályukat vesztik.  

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
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Szentendre, 2012. március 8. 

 

 

dr. Dietz Ferenc     dr. Molnár Ildikó  

polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

8. Előterjesztés Szentendre Város tulajdonában álló 8969/5 hrsz-ú, természetben 

Pásztor utca 48. szám előtt fekvő ingatlan helyzetéről. 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

Filó András képviselőnek.  

 

dr. Filó András képviselő: Véleménye szerint az Önkormányzatnak kötelezettsége az 

ingatlan megközelíthetőségét közúttal biztosítani. Amennyiben ez ügyben megegyezés történt 

a Város és az „illető” között, akkor jó, de ezt véleménye szerint ingyen kellett volna 

biztosítani. A Ptk. 167 §-ára hivatkozik. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Kirchhof Attila aljegyzőnek. 

 

dr. Krichhof Attila aljegyző: Kérdezi, dr. Filó András képviselőt, hogy a Ptk. kimondja, 

hogy ingyenesen? 

 

Mikrofonon kívüli válasz érkezik. 
 

dr. Krichhof Attila aljegyző: Emlékei szerint a Ptk. hivatkozott részében az szerepel, hogy 

„köteles tűrni, hogy átjárjon”. Itt a kérés arra vonatkozott, hogy legyen bejegyezve az ingatlan 

nyilvántartásba, és az ingatlan nyilvántartásért az Önkormányzat vagy kér ellenszolgáltatást, 

vagy nem. Megjegyzi, hogy a bejegyzett szolgalom az egy teher.  

 

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

Városüzemeltetési Bizottság elnöknek. 

 

Kun Csaba GVB elnök: Hiányolja, hogy ez nem szerepel az előterjesztésben. Véleménye 

szerint ezzel nem lett megoldva a probléma, ez csak részleges megoldás. Véleménye szerint a 

hivatkozott Ptk. alapuló út kérdés megoldaná az építési problémát is. Úgy gondolja, hogy nem 

szolgalmi joggal, hanem úttal kellene megoldani a problémát.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Kirchhof Attila aljegyzőnek. 

 

dr. Krichhof Attila aljegyző: Amit dr. Filó András képviselő megemlített, az egy szolgalmi 

jog, úgy tudja, hogy ez alapján a szolgalmi jog alapján, az Építéshatósági iroda nem fog tudni 

kiadni építési engedélyt. Ez a bizottsági ülésen is elhangzott. A lehetősége most is meg van 

arra, hogy a törvényi szolgalom alapján átjárjon, azt szeretné, hogy ez a szolgalmi jog 

bejegyeztetve legyen, ezért kell a döntés. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Kun Csabának, a Gazdasági és 

Városüzemeltetési Bizottság elnöknek. 

 

Kun Csaba GVB elnök: A problémát abban látja, hogy ez a telek, amely önkormányzati 

tulajdonban van, az ő telke és az önkormányzati közút között van, ez nem egy önálló építési 

telek, hanem telek-kiegészítésként lehetne értékesíteni. Véleménye szerint az lenne a 

megoldás, ha az úthoz lenne csatolva ez a terület és a szabályozási terv módosításával 

kiszélesíthető lenne. Viszont Ptk. alapján egy bekötő út létesülne az útról, ez egy másik 

megoldás, amiről eddig még nem volt szó. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Kirchhof Attila aljegyzőnek. 

 

dr. Krichhof Attila aljegyző: Erről volt szó Bizottsági ülésen, úgy tudja, hogy erről az 

ügyfelet tájékoztatták, hogy a szolgalmi jog alapján építési engedélyt, (amennyiben később 

építési engedélyt szeretne rá kérni az ügyfél) miután nincs közterületi kapcsolata, az 

építéshatósági iroda nem fog tudni kiadni.  

 

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

 

dr. Filó András képviselő: Lényegesnek tartja, hogy közvetlen közúti kapcsolatnak kell 

lenni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Kirchhof Attila aljegyzőnek. 

 

dr. Krichhof Attila aljegyző: Elmondja, hogy dr. Filó András képviselő jól tudja, és 

bizottsági ülésen is elhangzott, hogy az ügyfél ezt az állapotot elfogadta, és ezt szeretné.  

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3677   Száma: 12.03.08/8/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 08 18:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 
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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 - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok 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 

90/2012. (III. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. megállapítja és egyben megerősíti, hogy Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága a 3/2012. (I.17.) KVB 

határozatában egyoldalú nyilatkozattal megállapította, hogy Szentendre Város 

Önkormányzat tulajdonában álló 209 m2 nagyságú, természetben a 2000 Szentendre, 

Pásztor utcában található 8969/5 hrsz-ú ingatlant a Ptk. 166-167 §-aiban szabályozott 

közterületi átjárási szolgalom terheli szomszédos ingatlanok javára; 

2. megállapítja, hogy a fent nevezett ingatlan közterületté való nyilvánítása csak 

szabályozási terv módosításával lehetséges; 

3. úgy dönt, hogy nem módosítja a szabályozási tervet; 

4. úgy dönt, hogy a 8969/6 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával, az ingatlan előtt található kb. 

26 m2 területre, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett átjárási (gyalogos és 

gépjárművel) szolgalmi jogot alapít, a Szenei Ferenc által, 2012. január 3-án készített 

értékbecslésben szereplő 5.325 Ft/m2 1 m2-re eső használati jog fajlagos értéken, (a 

szolgalmi jog teljes ellenértékét a szolgalmi jogi vázrajzban szereplő pontos m2 

határozza meg), 

5. úgy dönt, hogy a fenti szolgalmi jog alapításával kapcsolatos valamennyi költség 

(szolgalmi jogi vázrajz elkészítésének díja, ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre 

alkalmas okirat munkadíja, földhivatali eljárás díja, stb.) a 8969/6 hrsz-ú ingatlan 

tulajdonosát terheli, mivel az ő érdekében történik a szolgalmi jog alapítása, 

6. felkéri a Polgármestert, hogy a fentiek végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges 

lépéseket, kösse meg a szolgalmi jog alapításával kapcsolatos szerződést.  

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. április 30. 
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9. Előterjesztés a Szentendre, belterületi 24/16 hrsz-ú, természetben Bükkös parton 

fekvő ingatlanon található felépítmény jogi helyzetének rendezéséről 

 Előadó: Török Balázs alpolgármester 

 

Az ülés 18.23 órától zárt tanácskozáson folyik tovább. 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: 18.37 órakor a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők 

száma: 12 fő. 

 

10. Előterjesztés Szentendre, belterületi 3476/4 hrsz-ú, természetben Sztaravodai úti 

temető parkolójában fekvő ingatlanon található felépítményekkel kapcsolatos 

jogi helyzet rendezéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket, majd megadja a 

szót dr. Filó András képviselőnek. 

 

dr. Filó András képviselő: Ez a felépítmény véleménye szerint faház, pavilon, és nem alkotó 

rész, tehát ez jogilag nem ingatlan, hanem ingó. Logikailag nem érti, hogy miért kell a faházat 

bejegyeztetni ingatlanként.  

 

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

Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 

 

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

határozati javaslat „B” verzióját szavazta meg. Kérdezi, hogy amennyiben az „A” verziót 

szavazzák meg, akkor az Oleandro 2000 Kft. azt elfogadja-e, mert a bizottság annak tükrében 

szavazta meg a „B” verziót, mert véleményük szerint az végrehajtható és realitása van. 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: Megadja a szót dr. Nádudvari Gyöngyi 

vagyongazdálkodási-jogi ügyintézőnek. 

 

dr. Nádudvari Gyöngyi vagyongazdálkodási-jogi ügyintéző: Tájékoztatja a Képviselő-

testületet, hogy meghívták az Oleandro 2000 Kft. ügyvezetőjét, hogy vegyen részt az ülésen 

és mondja el a véleményét, de nem jött el, ezért nem tud erről nyilatkozni. dr. Filó András 

kérdésére válaszolva elmondja, hogy minden tulajdonosnak és bérbeadónak mikor bérbe ad 

valamit, akkor igazolnia kell a tulajdonjogát a bérlet tárgyára vonatkozóan. Itt jelen 

pillanatban a parkoló szerepel, ahol nincs feltüntetve az épület. Amennyiben az épület nem 

lesz közhiteles nyilvántartásba feltüntetve, akkor a későbbiekben bárki kifogásolhatja, és az 

Önkormányzat nem tudja bizonyítani a tulajdonjogot, ezért javasolja feltüntetni.   

 

dr. Török Balázs alpolgármester: Szavazásra bocsátja az I-es határozati javaslat 

„B”változatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3681   Száma: 12.03.08/10/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 08 18:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 
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Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 33.33 26.67 

Nem 1 8.33 6.67 

Tartózkodik 7 58.34 46.66 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Tart. - 

dr. Filó András Tart. - 

Kun Csaba GVB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Pintér Ádám SZISB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az I-es határozati 

javaslat „B” verzióját elutasította. Szavazásra bocsátja az I-es határozati javaslat „A” 

változatát, és a II-es határozati javaslatot egyben. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3682   Száma: 12.03.08/10/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 08 18:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 66.67 53.33 

Nem 3 25.00 20.00 

Tartózkodik 1 8.33 6.67 

Szavazott 12 100.00 80.00 
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Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

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 - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit Nem - 

dr. Filó András Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

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

javaslatokat elfogadta, és a következő határozatokat hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

92/2012. (III. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oleandro 2000 Kft 2012. január 

31-én kelt levelében foglaltakra, valamint a felépítmény forgalmi értékére tekintettel, a 

Képviselő-testület 17/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

1. az Oleandro 2000 Kft-vel, a Ptk. 137. § (1) bekezdése alapján, megállapodást kíván 

kötni a 3476/4 hrsz-ú ingatlanon fekvő felépítmény tulajdonjogának önkormányzat 

által történő megszerzésére, mellyel egyidejűleg az Oleandro 2000 Kft-vel, mint 

helyiségbérlővel, Szentendre Város Önkormányzata tulajdonos nevében 1.600 

Ft/m2/hó helyiségbérleti díj és féléves inflációs emelés melletti helyiségbérleti 

jogviszonyt kíván létrehozni, határozatlan időre, 30 napos felmondási idővel, a 21,56 

m2 alapterületű, volt temető-gondnoki iroda, helyiség bérletével kapcsolatban,  

2. a felépítmény, földterület nélküli forgalmi értékét, a Szenei Bt. által 2012. január 24-

én készült érték-tanúsítványt alapján 2.350.000-Ft-ban fogadja el, 

3. a helyiségbérleti szerződés megkötésével egyidejűen az Oleandro 2000 Kft-vel 

bérbeszámítási megállapodás kíván kötni az 1. pontban írt helyiségbérleti díj 100 %-os 

mértékéig történő beszámítással, azzal, hogy amennyiben az 1. pontban írt bérleti 

szerződés a teljes forgalmi érték beszámítása előtt megszűnik, úgy felek a szerződés 

megszűnését követő 15 napon belül a teljes forgalmi értékből még fennmaradó 

összeggel kapcsolatosan, a szerződéskötéstől számított késedelmi kamatokkal együtt 

elszámolnak, és az Oleandro 2000 Kft-nek járó összeg az elszámolástól számított 30 

napon belül kifizetésre kerül, 
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4. a Képviselő-testület 17/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozatának fentieken kívüli pontjait 

nem módosítja,  

5. felkéri a Polgármestert, hogy a fentiek végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges 

lépéseket, kösse meg az okiratokat.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. március 31. 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

93/2012. (III. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a 3476/4 hrsz-ú ingatlanon fekvő, Lázár Antónia tulajdonában álló virágbolt alatti, 

17,14 m2-es földterületre Lázár Antóniával 1.500 Ft/m2/hó, féléves inflációs emelés 

melletti, területbérleti díj fejében területbérleti szerződést kíván kötni, határozott időre 

3 évre,  

2. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban írt szerződés bármely okból történő 

megszűnésekor, Szentendre Város Önkormányzata nevében kezdjen tárgyalásokat 

Lázár Antóniával, a gazdagodás megtérítése melletti önkormányzati tulajdonszerzéssel 

kapcsolatosan, 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a tárgyalások eredményét, az önkormányzat 

tulajdonszerzésével kapcsolatos anyagot terjessze a Képviselő-testület elé döntésre,  

4. felkéri a Polgármestert, hogy a fentiek végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges 

lépéseket, kösse meg a szerződést.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. március 31.   

 

 

11. Előterjesztés Szentendre, Ribizli utca egy részének értékesítéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket, megadja a szót 

dr. Dukai Miklósnak, a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

dr. Dukai Miklós JPEB elnöke: Elmondja, hogy a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a 

határozati javaslat „B” verzióját támogatja.  

 

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

Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 

 

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

határozati javaslat „B” verzióját támogatja.  

 

 dr. Török Balázs alpolgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslat „B” verzióját. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 3683   Száma: 12.03.08/11/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 08 18:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
Dicső Zoltán Igen - 

dr 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 - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

     

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

javaslat „B” verzióját elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

94/2012. (III. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.  fenntartja a 392/2011. (IX.8) Kt. számú határozatát a peres ellenféllel, Takácsné Szűk 

Máriával való megegyezés érdekében. 

2.  elfogadja az ingatlan adásvételi előszerződést a határozat melléklete szerinti 

tartalommal  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Polgármester 
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12.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló értékesítésre 

kijelölt ingatlanok pályázati bírálatáról, értékesítésre való kijelöléséről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: tájékoztat, hogy az I. határozati javaslathoz nem érkezett 

pályázat. A II. határozati javaslattal kapcsolatban megadja a szót Aljegyző úrnak.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: ismerteti, hogy a Deli Antal utcában nyilvántartott 746 m² 

ingatlanra egy pályázat érkezett 20.740 EFt-ot ajánlott meg a pályázó.  

 

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

határozati javaslatot: 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3684   Száma: 12.03.08/12/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 08 18:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   33.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

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 - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 
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dr. Török Balázs alpolgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

95/2012. (III. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 1566/5 hrsz-ú, természetben 

Szentendre, Deli Antal utcában  nyilvántartott 746 m2 nagyságú ingatlan 

értékesítésének pályázati eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 

- a Munkacsoport (Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és 

Városüzemeltetési Bizottság elnöke, vagy az elnök által kijelölt bármely bizottsági 

tag, a Vagyongazdálkodási csoport munkatársa) által készített összegzését elfogadja, 

- a pályázat nyertesének a Kránicz Ferencet és Vincze Katalint hirdeti ki 

- a 1566/5 hrsz-ú ingatlant a Kránicz Ferencnek és Vincze Katalinnak értékesíti 20. 

740. 000 Ft összegért. 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a szerződést a 

pályázat nyertesével, a Kránicz Ferencvel és Vincze Katalinnal megkösse. 

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő:  2012. április 30. 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: a III. határozati javaslattal kapcsolatban nem érkezett 

észrevétel, ezért szavazásra bocsátja annak elfogadását:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3685   Száma: 12.03.08/13/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 08 18:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 90.00 60.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 10.00 6.67 

Szavazott 10 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   33.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Filó András Igen - 
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Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Fekete János Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

96/2012. (III. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. megállapítja, hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában állnak a 38/2 és 

38/3 hrsz-ú, természetben az Evező utcában lévő, összesen 1.279 m2 nagyságú 

ingatlanok; 

2. úgy dönt, hogy a 34/2011. (VI.18.) Kt.sz határozatot akként módosítja, hogy az 

ingatlanokat 9.300 Ft/m2 áron értékesíti; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlanokat a fent meghatározott értéken írja ki 

pályázatra.  

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő:  2012. április 30. 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: a IV. határozati javaslat a Mandula utca 2. szám alatt 

található ingatlan értékesítésre történő kijelölése. Ezt, és a következő két határozati 

javaslatban szereplő – Szentlászlói u. 15. és a Károly u. 2. – ingatlanok kijelölését a 

Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság nem támogatja. Kéri a bizottság elnökét, hogy 

döntésüket indokolja meg.  

 

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

bizottság álláspontja szerint, a jelenlegi gazdasági helyzetben egy csökkentett értéken történő 

eladás gazdasági szempontból nem előnyös az önkormányzatnak. Kérik továbbá annak 

vizsgálatát a következő testületi ülésre, hogy azon szociális bérlakások esetében, amelyek 

nincsenek értékesítésre kijelölve, de a bentlakó kéri, hogy a vagyonérték szerinti értéken 

megvásárolhassa az ingatlant, ott jogilag lehetséges-e az ingatlan eladása a vagyonérték 

szerinti értéken.  
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dr. Török Balázs alpolgármester: tájékoztat, hogy a Mandula u. 2. szám alatti ingatlan 

tulajdonosa hajlandóságot mutatott a megvásárlás iránt. A határozati javaslat „B” változatának 

módosítását javasolja, hogy az áprilisi ülésig vizsgálják meg a szociális bérlakások 

értékesítésének lehetőségét a bentlakók számára, vagyonérték szerinti értéken.  

 

Kun Csaba képviselő: kérdezi, hogy az ingatlan tulajdonosa írásban adta-e, hogy piaci 

értéken megvásárolja az ingatlant, mert jogilag így tiszta.   

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: elmondja, hogy az ingatlan tulajdonosa annyit írt, hogy 

készpénzben és egy összegben, reális forgalmi értéken kívánja megvásárolni.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: szerinte elfogadható a nyilatkozat. Javasolja, hogy a 

vizsgálatnak az is tárgya legyen, hogy a befolyó összegből milyen másik, szociális bérlakásra 

alkalmas ingatlant tudna az önkormányzat vásárolni Szentendrén, és lehetőség szerint 

olcsóbban.  

 

Pintér Ádám képviselő: csatlakozik ahhoz a véleményhez, hogy csak a reális piaci áron 

értékesítsék az ingatlanokat. A befolyó összegből kisebb, de több szociális bérlakást 

vásárolhatnának. Itt jegyzi meg, hogy a dömörkapui lakók még kiköltöztetésre várnak.  

 

dr. Filó András képviselő: nem javasolja az ingatlanok eladásra történő kijelölését, mert a 

többi lakást a lakásrendeletben foglalt kedvezményekkel adták el, így a most vásárolni 

szándékozókkal szemben ez negatív diszkriminációt jelent, ráadásul piaci áron, és nem mint 

lakott ingatlan.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: nem ért egyet az elmondottakkal.  

 

Kun Csaba képviselő: ha a lakó kéri azt, hogy piaci áron megvásárolja az ingatlant, akkor 

miért zárkózzon el az önkormányzat ettől? Az, hogy korábban olcsóbban megvásárolhatta 

volna az ingatlant egy dolog, de most egy új gazdasági helyzet van, amely nem teszi lehetővé 

a csökkentett értéken történő értékesítést. Ez a helyzet vonatkozik a lakóra is, akinek lehet, 

hogy jobban megéri megvásárolni a lakást, mint magasabb bérleti díjat kifizetni.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: kéri Címzetes Főjegyző Asszonyt, ismertesse a határozati 

javaslatot.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: ismerteti a határozati javaslat „B” verziójának 1. 

pontját:  

„… felkéri a polgármestert, hogy a 2012. áprilisi Képviselő-testület ülésig vizsgálja meg 

annak lehetőségét, hogy azon szociális bérlakások esetében, amelyek nincsenek értékesítésre 

kijelölve, de a bentlakó bérlő írásban kéri és vállalja, hogy a vagyonérték szerinti értéken 

megvásárolja az ingatlant, és az ingatlan eladása a vagyonérték szerinti értéken jogilag 

lehetséges, akkor az ingatlan vagyonérték szerinti értéken  történő eladását terjessze a 

Képviselő-testület elé.” 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: ismerteti a határozati javaslat 2. pontját: „… a vizsgálat 

terjedjen ki arra is, hogy a befolyó vételárból milyen további bérlakás vásárolható.” 

 

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

határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 3686   Száma: 12.03.08/13/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 08 18:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 90.91 66.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 9.09 6.67 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr 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 - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

97/2012. (III. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3775 hrsz-ú, 377 m2 nagyságú, 

„lakóház és udvar” megnevezésű, természetben a Mandula utca 2-ben található ingatlant  

értékesítésre nem jelöli ki. 

 

1. felkéri a polgármestert, hogy a 2012. áprilisi Képviselő-testület ülésig vizsgálja meg 

annak lehetőségét, hogy azon szociális bérlakások esetében, amelyek nincsenek 

értékesítésre kijelölve, de a bentlakó bérlő írásban kéri és vállalja, hogy a vagyonérték 
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szerinti értéken megvásárolja az ingatlant, és az ingatlan eladása a vagyonérték 

szerinti értéken jogilag lehetséges, akkor az ingatlan vagyonérték szerinti értéken  

történő eladását terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

2. a vizsgálat terjedjen ki arra is, hogy a befolyó vételárból milyen további bérlakás 

vásárolható 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2012. április 30. 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: az V. határozati javaslatnál – Szentlászlói út 15. szám alatti 

ingatlan – a bizottság a határozati javaslat „B” változatát javasolja elfogadásra, melyet 

szavazásra bocsát:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3687   Száma: 12.03.08/13/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 08 18:56  

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 Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János 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 - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 
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dr. Török Balázs alpolgármester: a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

98/2012. (III. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. megállapítja, hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában áll a Szentlászlói út 

15. szám alatti társasház 2895/A/2 hrsz-ú, 35 m2 nagyságú ingatlan; 

2. úgy dönt, hogy a fent nevezett ingatlant értékesítésre nem jelöli ki. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2012. április 30. 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: a VI. határozati javaslat a Károly u. 2. szám alatt található 

lakásra vonatkozik, melynél a bizottság szintén a „B” változat elfogadását javasolja. Kérdezi 

van-e írásbeli nyilatkozat a lakótól?  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: írásbeli nyilatkozat nincs, csak telefonos tájékozódás történt.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: a IV. határozati javaslattal megegyező határozat 

elfogadását javasolja.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: jelzi, hogy a IV. határozati javaslat esetében általánosságban 

fogalmazták meg a határozat szövegét, tehát most azt nem kell még egyszer elfogadni.  

 

Kun Csaba képviselő: a IV. határozati javaslatnál volt írásbeli nyilatkozat, ott az „A” 

variációt fogadták el.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: jelzi, hogy a „B” határozati javaslatot fogadták el.  

 

Kun Csaba képviselő: helyesbíti, hogy a „B” változat került elfogadásra. Szerinte külön 

határozatban kellett volna elfogadni a javaslatot, mert az általános feladatokról szól. A „B” 

variáció elfogadását támogatja.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslat „B” változatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3688   Száma: 12.03.08/13/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 08 18:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

99/2012. (III. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. megállapítja, hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában áll a 8634/3/A/15 

hrsz-ú, természetben a Károly utca 2. 4/15. szám alatt lévő 55 m2 nagyságú lakás; 

2. úgy dönt, hogy a fent nevezett ingatlant értékesítésre nem jelöli ki. 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2012. áprilisi testületi ülés 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: tudomása szerint a VII. határozati javaslatban szereplő – 

Szarvashegyen található ingatlan – esetében a kért vizsgálatot a vagyoncsoport már elvégezte, 

mellyel kapcsolatban megadja a szót Aljegyző úrnak.  
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dr. Kirchhof Attila aljegyző: tájékoztatást ad az üggyel kapcsolatban. Elmondja, hogy a 

korábbi testületi határozat bizonyos szempontból félreérthető, ezért került az előterjesztés 

ismét a testület elé. Ezen túl az ingatlan pontos vételára is meghatározásra került, amelyet a 

bérlő elfogadott. Felhívja a figyelmet, hogyha a testület nem ért egyet az eladással, akkor meg 

van annak a lehetősége, hogy a bérlő bírósághoz fordul, bár korábbi törvény alapján már 

vételi joga nincs, de biztatás alapján lehet jogalapja kártérítésre.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy a vagyoncsoportnak mi a javaslata a 

határozati javaslat elfogadását illetően?  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: miután korábban ki lett jelölve a lakás értékesítésre – amely 

folyamat elindult – a korábbi határozat fenntartását javasolja.  

 

dr. Filó András képviselő: egyetért Aljegyző úrral a témában, hiszen ha egyszer már 

kijelölték eladásra, amelyre már megérkezett az ajánlat, akkor adják el az ingatlant.  

 

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

határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3689   Száma: 12.03.08/13/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 08 19:04  

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 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 - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

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

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

100/2012. (III. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. megállapítja, hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló, 10201 hrsz-ú, 

természetben a Szarvashegyen található ingatlanon lévő épületet Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 198/2010. (V.13.) Kt.sz. határozatában 

értékesítésre kijelölte; 

2. úgy dönt, hogy a fent nevezett teljes ingatlant lakott értéken 7.080.000 Ft-ért értékesíti 

a jelenlegi bérlőnek, Szuróczki Máriának a hatályos lakásrendelet szerint; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy az adás-vételi szerződést kösse meg. 

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő:  2012. április 30. 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: a VIII. határozati javaslat a 2315 hrsz-ú, természetben a 

Városház térnél található 23 m2 nagyságú közterületről (sikátor) szól, amellyel kapcsolatban 

még a mai napon is egyeztetések történtek. Erről kér tájékoztatást.  

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: tájékoztat arról, hogy a sikátorból nyíló pince a mellette 

található épületből is megközelíthető. Ez a pince az önkormányzat pincenyilvántartásában 

nem szerepel, és a Földhivatal nyilvántartásában sem szerepel önálló ingatlanként. Javasolja a 

testületnek, hogy most ne döntsön a kérdésben, hanem a legközelebbi testületi ülésre 

elkészítenek egy előterjesztést a további lehetséges hasznosításáról.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: befogadja a javaslatot.  

 

dr. Filó András képviselő: támogatja a javaslatot. Elmondja, hogy ebben a sikátorban volt – 

az előzőekben tárgyalt – Maros Márk szüleinek zöldségese, és a pincét is ők használták.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: szavazásra bocsátja a napirend levételére vonatkozó 

javaslatot:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3690   Száma: 12.03.08/13/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 08 19:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 
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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 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 - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

101/2012. (III. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. megállapítja, hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában áll a 2315 hrsz-ú, 

természetben a Városház térnél található 23 m2 nagyságú közterület; 

2. úgy dönt, hogy a fent nevezett ingatlant értékesítésének kijelöléséről a következő 

ülésén dönt.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: 2012. áprilisi testületi ülés 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: a IX. határozati javaslat az izbégi focipálya értékesítéséről 

szól, amelynél a bizottság a határozati javaslat „B” változatát javasolta elfogadásra. Kéri 

szavazzanak erről:  
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Szavazás eredménye 

 

#: 3691   Száma: 12.03.08/13/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 08 19:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 90.91 66.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 9.09 6.67 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly 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. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

111/2012. (III. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. megállapítja, hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában áll a 8505 hrsz-ú, 

természetben Izbégen található, sportpálya megnevezésű, 18.913 m2 nagyságú 

ingatlan; 
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2. úgy dönt, hogy a fent nevezett ingatlant értékesítésre nem jelöli ki. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. április 30. 

 

 

13.  Előterjesztés a szentendrei 0281/7 hrsz-ú, természetben a Csicserkó dűlőben, a 

Vasvári Pál utca mellett lévő nem szabályozott területen található ingatlanra 

vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: ismerteti, hogy a bizottságok a határozati javaslat „A” 

változatát javasolják elfogadásra, ezért ezt bocsátja szavazásra: 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3692   Száma: 12.03.08/14/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 08 19:09  

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 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 - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 
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Tolonics Gyula Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

102/2012. (III. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a Szentendre, külterületi, 0281/7 hrsz. alatt felvett, kert megjelölésű, 4583 m2 területű, 

Újvári Zsolt Miklós tulajdonában álló az ingatlan  6890/9166 tulajdoni hányadára 

vonatkozó elővásárlási jogával, a Berényi és Társai Ügyvédi Iroda által benyújtott 

Fekete Imréné vevő szándéknyilatkozatában megjelölt feltételek szerint élni nem 

kíván, de azt az ingatlanra fenntartja, így az eladó és Fekete Imréné vevő között 

10.000.000,- Ft vételáron tett  szándéknyilatkozat alapján elkészített adásvételi 

szerződés hatályba lép, 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  2012. március 25. 

 

 

14.  Előterjesztés a Kőzúzó utcai sporttelep Dunakanyar Sportegyesület általi 

fejlesztéséről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: tájékoztat, hogy az előterjesztés kiküldése után még 

tárgyalásokat folytatott a bérleti szerződés tartalmát illetően, amelyet e-mailben megküldött a 

képviselőknek, illetve papíralapon is kiosztásra került. Megadja a szót. 

 

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

módosított szerződés tartalma a bizottság eredeti álláspontjával megegyezik, ezért támogatják 

az előterjesztést.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: ismerteti, hogy a bizottság által javasolt pontosítás már 

módosításra került a szerződés szövegétben. A Sportcélú Kft. Ügyvezetője jelezte, hogy a 

Dunakanyar SE-ben újonnan történő edzői munkájára tekintettel javasolj, hogy a szerződést 

átruházott hatáskörben Polgármester úr írja alá. Címzetes Főjegyző Asszonytól kérdezi, van-e 

arra lehetőség, hogy ezt a megbízást is belefoglalják a határozati javaslatba?  

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos és közbeszerzési tanácsadó: tájékoztat, hogy nem összeférhetetlen 

az, hogy az Ügyvezető edzői munkát végez a Sportegyesületnél. Működik az is, hogy az 

ügyvezető helyett a tulajdonos írja alá a szerződést.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: a határozati javaslat 2. pontjának folytatásaként a módosító 

javaslata, hogy Polgármester urat – visszavett határkörben – feljogosítják a szerződés 

aláírására.  
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Kun Csaba képviselő, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke: azt javasolja, hogy 

a szerződést a Polgármester – mint tulajdonos – jegyezze ellen, de a szerződést az ügyvezető 

írja alá.  

Ismerteti a bizottság javaslatát, mely szerint a szerződéstervezet 7. c) pontjában határozzák 

meg  az új műfüves pálya bérbeadásának feltételeit, illetve bérbeadásából származó bevételek 

ellenőrzésének rendjét. 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: jelzi, hogy a bizottsági ülés után a kollégák a javaslatokat a  

módosított szerződéstervezetben már belefoglalták – felolvassa az ide vonatkozó részt.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: eddig nem volt tudomása, hogy Dombay Zsolt alkalmazott a 

Dunakanyar SE-nél. Kérdezi, hogy mint a bérlő alkalmazottja, nem összeférhetetlen?  

 

dr. Filó András képviselő: véleménye szerint amiben már megállapodtak a másik féllel, azon 

már a testület ne változtasson. Fülöp Zsolt képviselő által felvetett észrevételre elmondja, 

hogy a szerződéssel kapcsolatban mint a bérlő alkalmazottja nincs jogviszonyban. 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: befogadja a polgármesteri ellenjegyzésre tett módosító 

javaslatot.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: ismerteti a határozati javaslat 2. pontjának 

kiegészítését: „… valamint a Polgármestert a szerződés tulajdonos képviseletében történő 

ellenjegyzésére”. 

 

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

határozati javaslatot: 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3693   Száma: 12.03.08/14/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 08 19:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91.67 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 8.33 6.67 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 
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dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly 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. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

103/2012. (III. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. elfogadja a Kőzúzó utcai sporttelep Dunakanyar Sportegyesület általi fejlesztésének 

tartalmát a határozat 1. melléklete szerint azzal, hogy az Önkormányzat a fejlesztés 

tulajdonjogát megszerzi, de a fejlesztéshez, illetőleg annak fenntartásához sem 

pénzügyi kötelezettségvállalást, sem egyéb támogatást nem nyújt, kivéve a létesítendő 

pályára terhelendő jelzálogjogot, melyhez hozzájárul 

2. elfogadja a Szentendrei Sportcélú Kft. és a Dunakanyar Sportegyesület közötti bérleti 

szerződést a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal, felkéri a Szentendrei 

Sportcélú Kft. Ügyvezetőjét annak aláírására, valamint a Polgármestert a szerződés 

tulajdonos képviseletében történő ellenjegyzésére. 

 

Felelős:  
1. pont: Polgármester 

2. pont: Szentendrei Sportcélú Kft. Ügyvezetője, Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

15.  Előterjesztés a V-8 Uszoda és Szabadidőközponttal kapcsolatos szolgáltatási 

koncessziós eljárással kapcsolatban 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: tájékoztat, hogy a bizottságok a határozati javaslat „A” 

változatát javasolják elfogadásra. Megadja a szót. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: örömét fejezi ki, hogy megváltozott a Tempero Zrt-vel kapcsolatos 

álláspont, mert már a pályázat kihirdetésekor elmondta, a cég nem elég tőkeerős ahhoz, hogy 

az uszoda veszteségét vállalni tudja. Támogatja az ügyben történt pozitív változást. Ezzel 



 53 

együtt bízik abban, hogy a reorganizációért felelős alpolgármester úr terveiben ez egy 

sarkalatos kérdés lesz.  

 

Kun Csaba képviselő: módosító javaslata, hogy a határozati javaslat 3. pontjának határidejét 

a következő testületi ülésre határozzák meg.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: befogadja a javaslatot.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: tájékoztat, hogy az uszoda 

működésének kérdése a reorganizációs terv egy lényeges része lesz.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: Fülöp Zsolt képviselő úr hozzászólására reagálva 

elmondja, hogy ő nem örül annak, hogy az uszoda működési költsége továbbra is a város 

költségvetését fogja terhelni. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: felhívja a figyelmet, hogy nem a költségek további fizetésének örül, 

hanem annak, hogy a Tempero Zrt-vel nem kötnek szerződést, mert nem tartja őket a feladatra 

megbízhatónak.  

 

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

határozati javaslat „A” változatát. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3694   Száma: 12.03.08/15/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 08 19:23  

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: 

 

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 - 
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dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

104/2012. (III. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. nem fogadja el a V-8 Uszoda és Szabadidőközpont koncesszióba adásával 

kapcsolatban a Tempero Zrt.-vel kötendő szerződés-tervezetet, az eljárást 

eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról a 

Tempero Zrt-t értesítse; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a V-8 Uszoda és Szabadidőközpont hasznosításával 

kapcsolatban folytasson további tárgyalásokat a Nemzeti Sportközpontot irányító 

kormánybiztossal és ennek eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet; 

3. felkéri Bacsa Csaba ügyvezetőt, hogy - figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat 

2012. évi költségvetése nem tartalmazza az Aquapalace Kft. működési 

veszteségének finanszírozását – készítsen tervet arra vonatkozóan, hogy az 

Aquapalace Kft. működtetése hogyan biztosítható az Önkormányzat működési 

támogatása nélkül.  

 

Felelős:  1-2. pont: Polgármester 

  3. pont: Ügyvezető 

Határidő:  1-2. pont: azonnal 

  3. pont: 2012. áprilisi testületi ülés 

 

 

Dicső Zoltán és Tolonics Gyula képviselők visszatérnek az ülésterembe, jelenlévő képviselők 

száma 12 fő.  

 

 

16.  Előterjesztés új fiáker pályázat kiírásáról 

Előadó: dr. Török Balázs alpolgármester 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: ismerteti a bizottságok módosító javaslatait:  

- a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság fontosnak tartja a pályázati kiírásban a fiáker 

útvonalának meghatározását és a várakozóhelyek megjelölését, a gátrekonstrukcióra is 

tekintettel; 
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- a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság nem támogatja várakozóhelyként 

megjelölni a Dumtsa Jenő utca és a Péter Pál utca kereszteződését és a Városház teret, 

viszont javasolja lehetőségként megvizsgálni a Fő teret.  

Kéri a bizottságok elnökeit, tegyék meg szövegszerű javaslataikat.  

 

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

javaslatának azon pontjával nem ért egyet, hogy a Fő teret lehetséges helyszínként 

visszahozzák. Emlékeztet, hogy a Fő téren milyen helyzeteket teremt egy konflis működése, 

mellyel a Városüzemeltetési bizottság, de a Képviselő-testület is többször foglalkozott. Az 

útvonallal kapcsolatban javasolja, hogy a testület határozza meg azokat az utcákat – 

berajzolva egy térképen – amelyeken lehetséges a fiáker közlekedése, de ne egy fix útvonal 

kerüljön kijelölésre.   

 

dr. Török Balázs alpolgármester: a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak a 

gátrekonstrukcióra vonatkozó javaslatát olvassa fel a pályázati kiírásból, melyről kérdezi a 

bizottság elnökét, hogy megfelel-e.  

 

 

dr. Dukai Miklós bizottsági elnök mikrofonon kívül jelzi, hogy a megfogalmazás megfelel a 

bizottság kérésének.  

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: véleménye szerint az útvonallal kapcsolatban meg vannak 

határozva azok az utcák és terek, ahova nem hajthat be a konflis, minden más utcába pedig a 

KRESZ szabályai szerint közlekedhet – tetszőleges útvonalon.  

 

Kun Csaba képviselő: elfogadhatónak tartja, hogy a konflis behajtson a Fő térre, de személy 

szerint a várakozását ott nem támogatja.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: felhívja a figyelmet Bubla János vállalkozó levelére – ezt a 

képviselőknek külön is megküldött – amely 300 aláírással az támogatottságát demonstrálja 

abban, hogy a Fő teret használhassa. Megerősíti, hogy az Önkormányzat is fontosnak tartja 

Bubla úr tevékenységét a városban. Megadja a szót. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: véleménye szerint a Bubla úrral felmerült problémákat kezelni lehet, 

viszont a Fő térhez már hozzátartozik a konflis. Ha itt nem állhatnak meg, akkor kevesebb 

díjat fognak ajánlani a pályázatra. A javaslatban a Városház tér szerepelt várakozásra, amelyet 

erre a célra alkalmatlannak tart. Úgy gondolja, hogy a konflis használja a Fő teret várakozásra 

addig, ameddig a Duna korzó nem készül el. Ennek átépítése után nyilván attraktívabb hely 

lesz, hasonlóan a Fő térhez.  

 

Kiss Károly képviselő: elmondja, hogy a Városház téren kívül a Dumtsa Jenő utca és a Péter 

Pál utca kereszteződése és Dumtsa Jenő utca Apor híd felőli vége is alkalmatlan a konflisnak 

a várakozásra. Javasolja, hogy a Duna korzó átépítéséig mindenképpen a Fő téren oldják meg 

a konflis várakoztatását, mert a beruházás során a Lázár cár térre sem lehet majd behajtani.  

 

dr. Filó András képviselő: maga részéről a Lázár cár teret a gát megépítése után sem tartja 

alkalmas helyszínnek a konflis várakozására. Ettől fontosabb problémának tartja, hogy Bubla 

úr fuvarozási tarifáját nem ismerik, sehol nincs feltüntetve.  
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dr. Török Balázs alpolgármester: tudomása szerint a szerződés része, hogy a vállalkozó 

köteles jól látható helyen feltüntetni a viteldíjakat. A pályázat alapján a vállalkozó 

meghatározza – megrajzolja – a konflis útvonalát, amelyet javasol úgy megfogalmazni, hogy 

annak módosítására a Képviselő-testületnek lehetősége legyen. Megadja a szót a 

szakreferensnek.  

 

Gabay Anett vagyonhasznosítási referens: elmondja, hogy a pályázatban csak arról kell 

nyilatkozni, hogy hol kívánja az árat feltüntetni, annak mértékéről nem. Ezen kívül az 

útvonalat és a várakozó helyet is meghatározhatja a Képviselő-testület. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester visszatér az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 13 fő.  

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: az útvonalat nem határozzák meg, csak azt, hogy hova nem 

hajthat be. Javasolja a pályázatba beleírni, hogy a pályázó határozza meg a pontos útvonalát, 

amit az Önkormányzat a pályázóval egyeztetve módosíthat.  

 

Tolonics Gyula képviselő: szavazás előtt szünetet kér. 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: szavazásra bocsátja az indítványt.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3695   Száma: 12.03.08/16/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 08 19:40  

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 - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 
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Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Fekete János Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

19.40 órától 19.44 óráig szünet.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: megadja a szót. 

 

Kiss Károly képviselő: nem ért egyet azzal a javaslattal, hogy a pályázó határozza meg azt, 

hogy hol akar várakozni, ez legyen az Önkormányzat kompetenciája. Bécs városának példáját 

említi, ahol 15 várakozó konflis sem okoz problémát. A Fő tér kijelölését támogatja azzal, 

hogy a pályázat lefolytatásának időtartama alatt tájékozódnak a még lehetséges további 

helyszínekről. 

 

Tolonics Gyula képviselő: javaslata, hogy gumipatkót és gumikereket írjanak elő.  

 

Dicső Zoltán képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a várakozóhelynek anyagi vonzata van. 

Határozzák meg a pályázatban pontosan a várakozóhelyet, mert a pályázó annak megfelelően 

tud árajánlatot adni. Helyszínként a Fő téren a bank (K&H) előtti helyet javasolja.  

 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik.  

 

Tolonics Gyula képviselő: helyesbít: gumírozott patkót írjanak elő.  

 

Zakar Ágnes képviselő: elmondja, hogy lakossági kérés volt, hogy a Templom elől 

helyezzék el a várakozóhelyet, amelyre a Pestis-kereszt Rákóczi utca felőli oldalára tesz 

javaslatot 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: a behajtásra tiltott helyek közül kéri kivenni a Fő teret, és 

javasolja, hogy azt a várakozóhelyek közé illesszék be. A pályázatban írják elő, hogy a Fő 

téren történő várakozóhely választása esetén a pályázónak a konflisát gumírozott kerékkel kell 

ellátnia, valamint a lovainak patkóját gumíroztatnia kell. Az elhangzott módosításokkal 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3696   Száma: 12.03.08/16/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 08 19:51  

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 - 

dr. Filó András 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 Távol - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

105/2012. (III. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3. úgy dönt, hogy Szentendre belvárosának területén három darab városnézés céljából 

üzemeltetett, személyszállításra alkalmas lófogatú jármű működtetésére pályázatot ír 

ki a határozati javaslat mellékletét képező pályázati dokumentációban foglalt feltételek 

szerint. 

4. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot írja ki. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 



 59 

dr. Török Balázs alpolgármester átadja az ülés vezetését Polgármester úrnak.  

 

 

17.  Előterjesztés a 2012. éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a Jogtanácsosnak.  

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos és közbeszerzési tanácsadó: tájékoztat, hogy nem kell 

szerepeltetni a Közbeszerzési Tervben a GESZ-t, mert önállóan gazdálkodó költségvetési 

szerv, ennek megfelelően a közbeszerzéseit önállóan végzi, és a kátyúzást sem, mert azt meg 

a VSz Zrt. végzi a meghatározott költséghatár alatt. A kiküldött anyag kiegészül azzal, hogy a 

földgázbeszerzésre vonatkozó becsült érték nettó 80 MFt.  

 

Kun Csaba képviselő: felmerült a közvilágítás korszerűsítése is, amellyel kapcsolatban egy 

új, korszerű technika bevezetéséről hallgattak meg előadást, és ekkor javasolták megvizsgálni 

annak a lehetőségét, hogy a megtakarításból ezt írják ki közbeszerzési pályázatra. Erre olyan 

vállalkozók meghívását javasolták, akik kicserélve az Önkormányzat közvilágítási lámpáit, 

akkora megtakarítást tudnak elérni, hogy ebből a megtakarítási összegből kifizethető legyen a 

beruházás. Érdemesnek tartja ezt szerepeltetni a közbeszerzési kiírásban, mert vannak olyan 

technológiák, amelyek jóval alacsonyabb működési költséget eredményeznek, és 

szabályozhatóvá válik a közvilágítás.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot, javasolja beépíteni a közbeszerzési 

tervbe azzal, hogy erről a későbbiekben még döntést kell hoznia a Képviselő-testületnek. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot: 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3697   Száma: 12.03.08/17/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 08 19:55  

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 - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

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 - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

106/2012. (III. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő- testülete  

1. a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § alapján Szentendre Város 

Önkormányzatának és Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának – mint 

helyi önkormányzati költségvetési szervnek – 2012. évre vonatkozó, éves összesített 

Közbeszerzési Tervét a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá; 

2. felkéri a Polgármestert és a Közbeszerzési Munkacsoportot, hogy az éves összesített 

Közbeszerzési Tervben szereplő - megfelelő előkészítettségi állapotban lévő és pénzügyi 

fedezettel rendelkező - beszerzéseket a Közbeszerzési Szabályzatban foglaltak szerint 

megindítsa és lefolytassa, az eljárást lezáró döntés meghozatalára a Közbeszerzési 

Szabályzat az irányadó. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

18.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10). számú önkormányzati rendelet 

módosításáról  

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy a reorganizációért felelős alpolgármester 

javaslatot tett arra, hogy a Képviselő-testület és bizottságok elé kerülő előterjesztések állandó 

részét képezze a vezetői összefoglaló, az adott téma gazdasági kihatásának vizsgálata, 
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valamint lehetőség esetén összehasonlító adatok más településekével, illetve a függelék 

hatályon kívül helyezésére. Megadja a szót Címzetes Főjegyző Asszonynak. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: javasolja annak a beépítését, hogy „a reorganizációért 

felelős alpolgármester minden esetben véleményezi az előterjesztéseknél az alátámasztó 

gazdasági számítások helytállóságát és teljeskörűségét”.   

 

 Pintér Ádám képviselő, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: az előzőekben tárgyalt 

– praxisjog eladásra vonatkozó – napirendi pontokkal kapcsolatban javasolja, hogy az ilyen 

jellegű előterjesztésekkel kapcsolatos döntést ruházzák át a bizottsági hatáskörbe. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért a javaslattal. Tájékoztatásul elmondja, hogy több 

javaslat is érkezett az SZMSZ módosításával kapcsolatban, de ezek a reorganizációs akcióterv 

elfogadása után kerülnek előterjesztésre.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő, Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: ismerteti, hogy a 

bizottság nem támogatja a 4. sz. függelék hatályon kívül helyezését, mert az önkormányzati 

törvény meghatározza, hogy az előterjesztésnek milyen formai követelményeknek kell 

megfelelnie, és a függelék ezeket tartalmazza. A Képviselő-testületnek javasolja, hogy ne 

támogassa ezt a javaslatot.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: egyetértve a bizottság javaslatával elmondja, hogy a 

reorganizációért felelős alpolgármester túlzottan beszabályozottnak tartotta, hogy a függelék 

által szabályozottak szerint készüljenek az előterjesztések. Az innovatívabb működés 

érdekében célszerűnek tartja ezt a változtatást, hogy ne kelljen minden ülésen módosítani az 

SZMSZ-t.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az akcióterv elfogadása után is hatályon kívül helyezhetik a 

függeléket, hiszen a reorganizációért felelős Alpolgármester úr arról tájékoztatta, hogy 

teljesen új SZMSZ felállításán gondolkodik, amely hatékonyabb és rugalmasabb lenne.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő, Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: a bizottsági ülésen 

javasolta, hogy olyan SZMSZ-t fogadjanak el, amely a kereteket meghatározza, azzal, hogy 

ha a reorganizációért felelős Alpolgármester úr az elkövetkezendő időszakban ki kívánja 

egészíteni az előterjesztéseket, azok beemelését az előterjesztésbe szabadon megtehesse, de 

ennek jogi hátterében nem voltak biztosak. A vezetői összefoglalót támogatta a bizottság.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: véleménye szerint a legfontosabb pontosítások megtörténtek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: nem ragaszkodik a függelék 

hatályon kívül helyezéséhez, de érzése szerint a formai követelmények felülírják a tartalmi 

követelményeket. Ezért fordult az elő, hogy az óvoda kérdéséről sokat beszéltek, majd 

megállapították, hogy formailag tökéletes, de tartalmában nem lehetett megtárgyalni bizonyos 

dolgokat. A költségvetési részhez ragaszkodik, mert csak abban az esetben írja alá az 

előterjesztéseket, ha pontos számokkal vannak alátámasztva. Szeretne annak érdekében tenni, 

hogy érthetőbbek, rövidebbek és fókuszáltabbak legyenek az előterjesztések, hogy ezáltal a 

képviselők a kérdések valódi tartalmáról tudjanak tanácskozni.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: az elhangzottak alapján eldőlt, hogy marad a 4. sz. függelék, 

és majd a későbbiek során kiderül, hogy miként módosítják az SZMSZ-t. A módosításokat 

befogadja, majd szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3698   Száma: 12.03.08/18/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 08 20:06  

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 - 

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 - 

Magyar Judit Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület megalkotja a 15. számú rendeletét, amely 

a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

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

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felhívja a figyelmet az előterjesztés-kiegészítésre. Ez 

alapján a Képviselő-testület 2012. január 19-i ülésén a 14/2012. (I.19.) Kt. sz. határozatában 

döntött a Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításáról, amellyel kapcsolatos határozat  
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meghozatala során figyelembe vette Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. 

CLXXXVIII. törvény előírásait és a létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos támogatási 

igény feltételeiről szóló korábbi rendeletet, azonban a most kiadott rendelet értelmében a 

korábbi döntés kiegészítése szükséges. Kéri a határozati javaslat támogatását, hogy az 

igénylést április 12-ig beadhassák.  

 

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

határozati javaslatot: 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3699   Száma: 12.03.08/18/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 08 20:09  

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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

 

 

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

107/2012. (III. 8.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy  

1. a 14/2012. (I.19.) Kt. sz. határozat  4. pontja helyébe  a következő rendelkezés lép: 

„az 5 betöltetlen és a 11 betöltött álláshely megszüntetéséből eredő létszámcsökkentéssel 

érintett köztisztviselők munkaviszony-megszakítás nélküli továbbfoglalkoztatás 

lehetőségét az Önkormányzat költségvetési szerveinél, önkormányzati hivatalának a 

meglévő üres álláshelyeken, az előre láthatólag megüresedett álláshelyeken vagy a 

tervezett új álláshelyeken illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az 

önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál sem tudja biztosítani” 

2. A Polgármesteri Hivatal 2012. évi létszámkerete 120 főről a létszámcsökkentés után 

105,5 főre csökken. 

3. A 14/2012. (I.19.) Kt. sz. határozat jelen változással nem érintett részei változatlan 

tartalommal hatályban maradnak. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

19.  Előterjesztés Magyar Judit Közbeszerzési Munkacsoportban betöltött tagságáról 

és Fekete János Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottsági 

valamint Közbeszerzési Bizottsági tisztségéről történő lemondása tárgyában 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

20.09 órától az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatódik a tárgyalás, 

melyről külön jegyzőkönyv készül.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 20.11 órakor a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők 

száma 14 fő.  

 

 

 

20.  Interpelláció, kérdés 

 

 

Magyar Judit képviselő írásban feltett kérdése: 

 

„Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A korábbi Pénzügyi Ellenőrző Bizottság több esetben, bizottsági hatáskörben tárgyalt az 

önkormányzati tulajdonú cégek működésével, gazdálkodásával kapcsolatos előterjesztéseket. 

A tárgyalások során határozati javaslatokat hoztunk. 

Kérdésem, hogy a határozatok végrehajtásra kerültek-e? 

Kérem, szíveskedjék beszámolni az alábbi határozataink utóéletéről: 
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113/2011. (V.10.) PEB sz. határozat 

137/2011. (VIII.2.) PEB sz. határozat 

209/2011. (X.11.) PEB sz. határozat 

29/2012. (I.16.) PEB sz. határozat 

31/2012. (I.16.) PEB sz. határozat 

 

Várom válaszát! 

Tisztelettel, 

Szentendre, 2012. február 13.” 

 

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

 

„Tárgy: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság határozatainak végrehajtása 

 

Magyar Judit, önkormányzati képviselő fenti tárgyban írt kérdésére az alábbi választ adom:  

 

113/2011. (V.10.) PEB sz. határozatban a Bizottság kéri, hogy a város vezetése gondolja át 

célját a Sportcélú Kft. működtetésével kapcsolatban, és vizsgálja meg célszerű-e annak 

további fenntartása.  

A 10/2012. (I.19.) Kt. sz. határozatban a Képviselő-testület megtárgyalta a Kft. ügyvezetője 

által benyújtott, a Kft. működésének előnyei és hátrányai számbavételéről szóló összefoglalót. 

A február 16-i Képviselő-testületi ülésen az összes önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági 

társaság üzleti terve lekerült az ülés napirendjéről, arra való tekintettel, hogy a 

reorganizációért felelős alpolgármester megvizsgálja ezen társaságok működését, emellett 

szóba kerülhet a Sportcélú Kft. beolvadása a VSZ Zrt-be. 

 

137/2011. (VIII.2.) PEB. sz .határozatban a Városi Sport Egyesületnek az Aquapalace 

Kft-vel szemben fennálló tartozása kapcsán Bacsa Csaba ügyvezető azt a tájékoztatást adta, 

hogy a tartozás jelenleg is fennáll, de folyamatos felszólításokkal erőfeszítéseket tettek és 

tesznek annak behajtása érdekében, mindeddig azonban eredménytelenül. A tartozás 20%-a a 

KÓPÉ Egyesületet terheli. (a tartozásról szóbeli megállapodás jött létre, mely szerint 20% a 

KÓPÉ Egyesületet, 80% pedig Simon Pétert terheli. Bacsa Csaba tudomása szerint az 

Egyesület által kapott állami támogatásból az őket terhelő tartozásrész behajtható.) 

 

209/2011. (X.11.) PEB sz. határozatban, a műfüves pálya kivitelezésének hibáival és 

hiányosságaival kapcsolatban Dombay Zsolt ügyvezető büntetőfeljelentést is tett, melyet 

azonban elutasítottak, mivel nem minősül bűncselekménynek. 

A polgári peres és nem peres úton való igényérvényesítés iránt az ügyvezető már a 

korábbiakban is tett lépéseket, így ezzel kapcsolatban megkereste dr. Andriska Szilvia 

ügyvédnőt is, aki azonban felmondta az önkormányzattal fennálló szerződését, így az újabb 

jogi képviselő kiválasztását követően lehet az ügyben további lépéseket megtenni. 

 

29/2012. (I.16.) PEB sz. határozatban az Atticus Zrt. által készített jelentés alapján az 

Önkormányzat még nem tett feljelentést az ügyben. Dr. Andriska Szilvia ügyvédnőt kértük 

meg az anyag áttekintésére és véleményének kifejtésére. 

Az ügyben dr. Filó András képviselő úr már tett feljelentést, mint magánszemély (hűtlen 

kezelés, számviteli rend megsértése, számítástechnikai adatokkal való visszaélés ügyében) 

A Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2012. február 8-i ülésén a kérdésben meghallgatta dr. 

Andriska Szilvia ügyvédnőt, és a következő határozatot hozta: A Bizottság kéri, hogy az 

ügyvédnő tekintse át az Atticus jelentést, és ez alapján, ha levonható a jelentős értékre 
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elkövetett hűtlen kezelés, a számviteli rend megsértése, a számítástechnikai adatokkal való 

visszaélés tényálláson túl bármilyen következtetés, ami különféle jogcselekményt 

megalapozhat, akkor azt jelezze az Önkormányzat felé. A jogi képviselő felmondása miatt 

vélhetően az új jogi képviselő tudja ezt a feladatot elvégezni. 

 

31/2012. (I.16.) PEB sz. határozatban foglaltaknak megfelelően bekértük a Kulturális Kft., 

a TDM és a Szentendre TV tájékoztatóját a 2011-es költségek alakulására vonatkozóan. 

A Szentendre TV beszámolóját a Képviselő-testület 2012. február 16-i rendkívüli ülésén 

fogadta el.” 

 

Magyar Judit képviselő:  

- az első határozattal kapcsolatban felhívja a figyelmet, hogy a bizottság az első ügyvezető 

idején történtekkel kapcsolatban hűtlen kezelés miatti jogi lépések megtételére tett javaslatot.  

- az AquaPalace Kft-vel kapcsolatos határozatban a Jogi és Ügyrendi Bizottságtól kértek 

vizsgálatot, hogy milyen jogi lehetőségek vannak a tartozások behajtásra, de a mai napig 

fennáll ez a kintlévőség. Kérdése, hogy a bizottsági határozatot mennyi idő alatt kell 

végrehajtani?  

- az izbégi műfüves pályával kapcsolatban furcsának tartja, hogy az előző ügyvédek nem 

tudtak a bizottság határozatával mit kezdeni.  

- az Atticus jelentés kapcsán az önkormányzati feljelentést fontosnak tartja.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: bízik abban, hogy az utolsó két kérdésre az ügyvédnő még 

válaszolni fog.  

 

 

21.  Egyebek 

 

 

Tolonics Gyula képviselő: elmondja, hogy a Szamárhegyen az Iskola utca egyirányúsítása 

kapcsán jelentősen csökkent az átmenőforgalom, de a cél továbbra is az, hogy a jelenleg 

közlekedő – mintegy 40 – gépkocsi is elkerülje ezt az útszakaszt. Szigorú és gyakori 

ellenőrzést javasol.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Címzetes Főjegyző Asszony intézkekdését.  

 

dr. Filó András képviselő: az elmúlt testületi ülés következtében a körülötte kialakult 

helyzetről ad tájékoztatást, mely szerint  a Jobbik Magyarországért Mozgalom az ő 

meghallgatása nélkül visszahívta a képviselőségből, leváltotta a szentendrei elnökségről, 

valamint etikai vizsgálat elé kerül. Elmondja, hogy a szentendrei tagság kiállt mellette, 

írásban adták nyilatkozatukat, hogy ugyanígy szavaztak volna és semmilyen körülmények 

között nem ülnének a helyére. A másik szervezet pedig – a Szentendrei Nemzeti Konzervatív 

Kör – kifejezetten ragaszkodik ahhoz, hogy maradjon a testületben. A fegyelmi bizottság a 

tények meghallgatása után nem tudott döntést hozni, most a végső döntést várja, majd ezután 

fog még nyilatkozatot tenni.  

 

Kiss Károly képviselő: jelzi, hogy a Hamvas Béla úton és a Széchenyi téren a tél folyamán 

útbontások történtek, melyek mielőbbi helyreállítását kérik.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, jelzi, hogy március 20-án 

rendkívüli ülés lesz, majd 20.22 órakor az ülést bezárja.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


