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Szám: 9/2012. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2012. március 22-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel  

tartott rendkívüli üléséről 

 

 

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

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

Magyar Judit, dr. Pázmány Annamária, Pintér Ádám és Zakar Ágnes 

képviselők 

 

Távol van: Hidegkuti Gergely képviselői mandátumáról lemondott 

  Kiss Károly, Kun Csaba és Tolonics Gyula képviselők 

   

Hivatalból jelen 

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

 

Tanácskozási joggal jelen van az ülésen:   Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész, dr. 

Ligetfalvi Kinga jegyzői kabinet vezetője, Bartha Enikő szervezési 

iroda vezetője, dr. Kammerer Judit testületi referens, Szirmai Erika 

irodavezető, Puhl Márta irodavezető, dr. Dóka Zsolt jogtanácsos és 

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

Judit pályázati referens, Háromszéki Judit közoktatási és civil 

referens, Ocskay Gábor beruházási referens és Bonczó Emese 

pályázati referens.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 16.24 órakor az ülést megnyitja, jelenlévő képviselők száma 

11 fő, az ülés határozatképes.  

Ismerteti a napirendi pontokat. Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a napirendi 

pontok elfogadását.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3701   Száma: 12.03.22/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 22 16:25  

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 
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Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

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 - 

Kiss Károly Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

N A P I R E N D  

 

1.  Előterjesztés az autóbusszal végzett menetrend szerinti 

helyi személyszállítással kapcsolatosan a VOLÁNBUSZ 

Közlekedési Zrt-vel kötendő szerződésről  

 

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

rendelhető el! 

dr. Török Balázs 

alpolgármester 

2.  Előterjesztés Egres úti óvoda pályázatának ügyében 

 

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

rendelhető el! 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős alpolgármester 

3.  Előterjesztés a 67/2012. (II.16.) Kt. sz. határozat 

módosításáról 

 

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

dr. Molnár Ildikó 

címzetes főjegyző 

 

 

 

 

1.  Előterjesztés az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással 

kapcsolatosan a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt-vel kötendő szerződésről 

Előadó: dr. Török Balázs alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az előterjesztő  általános alpolgármesternek.  
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dr. Török Balázs alpolgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy március 31-ig szólt a 

VOLÁNBUSZ Zrt-vel megkötött szerződés, de a további szerződés megkötése érdekében 

folytatott tárgyalásokat még a mai napig sem tudták lezárni, ezért újabb hosszabbításra kerül 

sor. A törvény azt a lehetőséget adja az ellátásért felelősök számára, hogy az érvényes 

közbeszerzés lezárásáig, a korábbi szerződés szövegével megegyező szövegezéssel – 

legfeljebb két évre – el lehet rendelni a szolgáltatás folytatását. A VOLÁNBUSZ Zrt. azt 

kérte, hogy két hónapra írják alá így a szerződést bízva abban, hogy addig befejeződik a 

közbeszerzési eljárás. 

 

 

Tolonics Gyula képviselő megérkezik az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 12 fő.  

 

 

Magyar Judit képviselő: a 10. § (3) bekezdését olvassa fel: „… a döntésig, de legfeljebb egy 

évig a szolgáltatónak a közszolgáltatást változatlan feltételekkel biztosítania kell.” Választ kér 

arra, hogy ez az anyagi feltételekre is vonatkozik-e, mert csak akkor fair magasabb díjat kérni 

a szolgáltatásért, ha az önkormányzatnak bemutatják részletezve, hogy miért kérnek 

magasabb díjat.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót  dr. Dóka Zsolt jogtanácsos úrnak. 

 

dr. Dóka Zsolt jogtanácsos és közbeszerzési tanácsadó: véleménye szerint a közszolgáltatás 

változatlan feltételekkel történő ellátása, a szoros értelemben vett közszolgáltatásról szól – 

magáról a helyi személyszállításról – annak ellenértéke más kérdés. A magasabb díj 

kérdésével megkeresik a VOLÁNBUSZ Zrt-t – bár szerinte nem lesznek fogadóképesek a 

dologra – akik folyamatosan ahhoz tartják magukat, hogy emelkednek az árak, a bérköltségek, 

stb.  

 

dr. Filó András képviselő: a felvetett kérdéssel kapcsolatban elmondja, hogy nem arról van 

szó, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. boldog lesz, avagy nem, mert 1 évig a szolgáltatónak a 

szolgáltatást változatlan feltételekkel biztosítani kell. Jogtanácsos úr előző napi e-mailjére 

küldött válaszról kérdez és arról, hogy reorganizációért felelős alpolgármester úr előző nap 

milyen eredménnyel tárgyalt a VOLÁNBUSZ Zrt-vel kapcsolatban?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a válaszadásra, de felhívja a figyelmet, hogy 

indokolt esetben zárt ülés elrendelésére is lehetőség van.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: válaszában elmondja, hogy idő 

hiányában a tárgyaláson a helyi személyszállítással kapcsolatos kérdés tárgyalására nem 

került sor. Felhívja a figyelmet arra, hogy ez a megbeszélés egyébként is a VOLÁNBUSZ 

Zrt-vel kötendő következő szerződésre vonatkozott volna. Erre a szerződéskötésre alaposan 

fel fognak készülni, és egy új tárgyalási stratégiával kezdenek, amelyhez a mostani két 

hónapra szóló szerződéskötés az időnyerést szolgálja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: beszámol a TÖOSZ Elnökével folytatott megbeszéléséről, 

amelyen az derült ki, hogy nagyon felemás a tapasztalat a VOLÁNBUSZ Zrt. 

szolgáltatásaival kapcsolatban az országban. Megjelentek hírek a VOLÁNBUSZ Zrt. 

„szétdarabolásáról” is úgy, hogy a vidéki cégeket a megyékhez, a budapestit pedig a BKV-

hoz csatolják. Levélben kérte a TÖOSZ Elnökének segítségét abban, hogy felmérést 

végezzenek a VOLÁNBUSZ Zrt. szolgáltatásairól, az elszámolásokról és az áfa-fizetésről. 
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Ehhez a levélhez csatolta a polgármestereknek küldendő 21 kérdést tartalmazó kérdőívet, a 

közlekedést biztosító partnerrel kapcsolatban. Ezt a kérdőívet a TÖOSZ begyűjti, és ennek 

fényében tudják megbeszélni azt, hogy mi legyen a további egységes fellépés a 

VOLÁNBUSZ Zrt. felé.  

 

Magyar Judit képviselő: módosító javaslatát ismerteti, amely szerint a határozati javaslat 1. 

pontjának befejezését a következő szövegrésszel javasolja: „… melyhez elengedhetetlen a 

törvény által előírt részletes költségkimutatás.” Jelzi, hogy addig nem támogat semmilyen 

javaslatot, amíg részletes költségkimutatást nem lát a VOLÁNBUSZ Zrt-től.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: elmondja, hogy a költségkimutatást folyamatosan kérik a 

VOLÁNBUSZ Zrt-től, amelyet apránként küldenek az önkormányzat felé. Az áremelésre 

vonatkozó indoklást már megküldték – így ígéretet tesz, hogy e-mailben megküldi Képviselő 

Asszonynak – egyébiránt pedig folyamatban vannak a tárgyalások. A VOLÁNBUSZ Zrt. 

árajánlatával kapcsolatban elmondja, hogy biztosan nem az lesz a végső, mert erre nincs a 

városnak pénze. Nem fogadja be Képviselő Asszony kiegészítő javaslatát a határozati 

javaslatba.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdésére Képviselő Asszony fenntartja módosító javaslatát, 

ezért arról szavaztatni fog.  

 

dr. Filó András képviselő: a versenyjogi szabályok megsértésére próbált hivatkozni, amikor 

a VOLÁNBUSZ Zrt-t be szeretnék szorítani, mert gyanúja szerint valamiféle kartell van a 

társaságok között. Javasolja a többi település esetében a szállítási szerződések lényeges 

elemeit megvizsgálni aszerint, amely Szentendrén is problémát jelent – táblázatok, zsarolási 

pontok, stb. Véleménye szerint nem egyedi esetről beszélnek, hanem ez általános eset lehet. A 

határozati javaslat 1. pontja szerint „elfogadják a közszolgáltatási szerződést”, mellyel 

kapcsolatban kérdezi, hogy melyik szerződésről van szó – a március 1-ig szóló szerződésről, 

vagy az utána következőről? Felhívja a figyelmet, hogy az egyiknél magasabb tarifáról van 

szó.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: idéz abból a levélből, amelyet a települések polgármesterei 

számára küldenek. Elmondja, hogy a kérdésekben olyan dolgokra próbáltak utalni, amelyek 

fontosak lehetnek – ezek közül is felolvas egy-kettőt. Bízik abban, hogy nagyon sok helyről 

kapnak válaszokat, amely alapján országos rálátásuk lesz erre a kérdésre.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: a szerződésről elmondja, hogy az a legutolsó, hatályos 

szerződés újrakötéséről szól – erre a két hónapra – amelyet a testület az elmúlt ülésén 

megszavazott.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri megfogalmazni Magyar Judit képviselő asszony 

módosító javaslatát. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felolvassa a határozati javaslat 1. pontjának 

befejezésére tett szövegszerű javaslatot „… melyhez elengedhetetlen a törvény által előírt 

részletes költségkimutatás.”  

 

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

 

#: 3702   Száma: 12.03.22/1/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 22 16:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

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 - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Pintér Ádám SZISB elnök Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 

 

 

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

javaslatot. Szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslatot:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3703   Száma: 12.03.22/1/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 22 16:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 75.00 60.00 

Nem 2 16.67 13.33 

Tartózkodik 1 8.33 6.67 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt 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 Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Fekete János Tart. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

112/2012. (III. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az autóbusszal végzett menetrend 

szerinti helyi személyszállítás folyamatos biztosítása érdekében  

 

1. elfogadja a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt-vel kötendő közszolgáltatási szerződést az 

autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 12004. évi XXXIII. 

törvény 8. § (2) bekezdés d) pontja és a 10. § (2) bekezdése alapján 2012. április 1-től 

az eredményes közbeszerzés szerződésének hatályba lépéséig tartó időtartamra a 

jogszabályi határidők figyelembe vételével a 84/2012. (III.8.) Kt. sz. határozat 

melléklete szerinti, vagy annál az Önkormányzat számára előnyösebb tartalommal, 

azzal, hogy a menetrend és a tarifa változtatásához a Képviselő-testület előzetes 

jóváhagyása szükséges 

2. felkéri a Polgármestert az 1. pont szerinti szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83036.517715#foot1#foot1
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2. Előterjesztés Egres úti óvoda pályázatának ügyében 

 Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 
 

 

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

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Elmondja, hogy az előterjesztéssel 

kapcsolatban készült egy számítás, ahol minden paramétert figyelembe vettek, és amelyet már 

megküldtek a képviselőknek. Komoly felmerülő problémának tartja az óvoda 

megközelíthetőségét. Továbbá elmondja, hogy amennyiben nem tud a Hivatal több 

információt összegyűjteni, abban az esetben nagyon határozottan azt javasolja, hogy ezen a 

pályázaton nem lehet elindulni. Lát még esélyt arra, hogy amennyiben egy-két napon belül 

komolyabb pozitív információ az Önkormányzathoz kerül, akkor lehetségesnek tartja a 

pályázaton való indulást, mai napi információi szerint viszont nem javasolja. Amennyiben 

erről az előterjesztésről ma kíván dönteni a Képviselő-testület, akkor nem javasolja a 

pályázaton való indulást, viszont ha a nullánál nagyobb esélyt szeretne az Önkormányzat, 

akkor javasolja egy legközelebbi rendkívüli ülésen folytatni az előterjesztés megtárgyalását. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Nem vitatja a reorganizációért felelős alpolgármester úr 

felkészültségét, a szakmai tudását, és alaposságát. Mai napon is egy nehéz tárgyaláson vannak 

túl a Raiffeisen Bank vezérigazgató-helyettesével. Úgy gondolja 1 – 2 pozícióba kedvezően 

sikerült változtatni a tárgyalások alatt, amelyről az egyebek pontnál bővebb tájékoztatást ad. 

Véleménye szerint ez egy alapkérdés, azokra vonatkozik akikre büszkék vagyunk, a 

következő nemzedékre, akiket próbál az Önkormányzat óvodai és iskolai támogatásokkal 

segíteni. Elmondja, hogy amíg csak egy ezrelék esély is van arra, hogy át lehessen rendezni a 

költségvetést az akciótervben, vagy hogy új forrásokat vonjon be az Önkormányzat, illetve 

közbeszerzés keretein belül találjanak arra megoldást, hogy helyi vállalkozók beszálljanak és 

az önerőt ezáltal csökkenteni lehessen. Még egy kört „fussanak neki” további vizsgálatokat 

javasol, mert abban bízik, amit a reorganizációért felelős alpolgármester úr is mond „hogy 

soha nincs olyan, hogy az anyagnak vége van”. Javasol tartani a jövő héten még egy 

rendkívüli Képviselő-testületi ülést, melynek keretein belül vizsgálják meg, hogy hátha lehet 

találni megvalósítható konstrukciót. Azt érzi a reorganizációért felelős alpolgármester út 

szavaiból, hogy ha nem is nagyot, de még mindig lát arra esélyt, hogy el lehessen mozdulni. 

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

ügyrendi hozzászólásra. 

 

dr. Dukai Miklós JPEB elnök: Elmondja, hogy azt, amit Polányi Sándor reorganizációért 

felelős alpolgármester fölvetett, az egyértelműen azt indukálta benne, hogy javasolja, vegyék 

le a napirendről ennek az előterjesztésnek a megtárgyalását, és jövő héten egy későbbi 

időpontban tárgyalják újra. A pályázat beadásának határideje 2012. április 2., ez egy hétfői 

nap, amikor éjfélig lehet beadni a pályázatot. Továbbá, ha jövő hét péntekig dönt a Képviselő-

testület, akkor még hétfőn elő lehet készíteni a pályázatot, úgy hogy az beadásra kerüljön.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja dr. Dukai Miklós képviselő javaslatát, 

mely szerint vegyék le a napirendről az előterjesztés megtárgyalását. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 3704   Száma: 12.03.22/2/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 22 16:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 66.67 53.33 

Nem 4 33.33 26.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy dr. Dukai Miklós képviselő javaslatát a 

Képviselő-testület elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

113/2012. (III. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KMOP-4.6.1-11 számú, „Nevelési 

intézmények fejlesztése” című előterjesztést leveszi napirendjéről, és azt későbbi időpontban 

tárgyalja.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: A rendkívüli Képviselő-testületi ülést, 2012. március 29-én 

16.00 órai kezdettel javasolja megtartani. Megadja a szót Polányi Sándor reorganizációért 

felelős alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Az előzőekhez hozzáfűzve javasolja 

még, hogy a Hivatal készítse el a pályázati anyagot úgy, hogy beadható állapotban legyen, 

mert a döntés után vagy beadja az Önkormányzat a pályázatot vagy maximum összetépik. 

Elmondja, hogy a reorganizációs terv elkészítésének a vége felé tart, és az alapján valószínű 

arra fogja kérni a Képviselő-testületet, hogy hetente akár kétszer is tartsanak testületi üléseket. 

Rengeteg gyors döntést kell meghozni, ezért kéri, hogy ne haragudjanak rá, mert véleménye 

szerint szükség lesz gyors döntésekre.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Nem tudja elképzelni, hogy ezt hogyan, és milyen módon 

gondolja a reorganizációért felelős alpolgármester úr, de megvizsgálják a kérdést.  

 

 

 

3. Előterjesztés a 67/2012.(II.16.) Kt. sz. határozat módosításáról 

 Előadó: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző 

 

 

 

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

előtrjesztés az Ötv.12 § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés, de amennyiben Polányi 

Sándor reorganizációért felelős alpolgármester beleegyezik, akkor nyílt ülésen is tárgyalhatják 

a napirendi pontot.  Megadja a szót Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Beleegyezik a nyílt ülésen való 

tárgyalásba.  

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik!  
 

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

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Elmondja, hogy az erre vonatkozó jogszabály erejénél 

fogva mindenféle személlyel kapcsolatos döntést zárt ülésen kell tárgyalni, de mivel ez a 

döntési rész nem érinti magát a személyt, és Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármesternek sincs ellene kifogása az ellen, hogy nyílt ülésen tárgyalja ezt a Képviselő-

testület, ezért továbbra is nyílt ülésen folytatódhat a tárgyalás. A Pest Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztályánák jelzése alapján a „külsős” 

alpolgármester kinevezéséről szóló határozatban a „9 hónap időtartamra” szövegrész törlendő. 

A Képviselő-testület 2012. február 16-i ülésén a 67/2012. (II.16.) Kt. számú határozatával 

választotta meg Polányi Sándort „külsős” alpolgármesternek. Feladata az Önkormányzat 

reorganizációjának lefolytatása és ennek tervezett várható időtartamaként az előzetes 

tárgyalások alapján 9 hónap időtartam reális időszaknak tűnik ezen feladat végrehajtására. 

Ehhez igazodóan került egyhangú döntéssel megválasztásra Polányi Sándor 9 hónap 

időtartamra „külsős” alpolgármesternek. A hatályos jogalkotói indokolás és a polgármesteri 

tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 

1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: PTTV.), valamint a helyi önkormányzatokról szóló 
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1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) sem mondja ki kötelező előírásként, hogy a 

„külsős”, nem képviselők közül választott alpolgármester kinevezése határozatlan időtartamra 

kell, hogy szóljon, és nem tiltja a határozott időre történő kinevezést. Azon álláspontot a 

Kormányhivatal sem cáfolta, hogy az Ötv. nem zárja ki a határozott időtartamú megbízás 

intézményét, ám jogértelmezése szerint – analógiát vonva a település választópolgárai által 

választott képviselők közül választott alpolgármester megbízatásával -, a határozott időtartam 

alatt az önkormányzati választás napját, vagy az új képviselő-testület alakuló ülésének napját 

jelöli meg. Mivel ez a jogtechnikai megoldás ma még rendhagyó az önkormányzati szférában, 

mind a média, mind a törvényességi felügyelet részéről kiemelt figyelmet kapott. A Pest 

Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály jelzése alapján 

az Ötv. és Pttv. szabályainak logikai értelmezése alapján, az alpolgármesteri tisztség 

megszűnésére vonatkozó szabályok értelmezéséből aggálymentesnek azt a jogi megoldást 

látják elfogadhatónak, ha a Képviselő-testület 67/2012. (II. 16.) Kt. sz. határozatában a „9 

hónap időtartamra” szövegrészt törli, mivel álláspontjuk szerint a külsős alpolgármester is 

választott tisztségviselő, így megbízatásánál a képviselő-testület tagjai közül választott 

alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell irányadónak tekinteni, valamint a 

polgármesternek a „visszahívásra” való javaslattételi jogát nem lehet elvonni. A jogértelmezés 

egy ki nem forrott jogintézményről gyakorlati tapasztalat hiányában alakít ki egy 

jogalkalmazást segítő álláspontot, amely ugyan vitatható is lehet, hiszen az önkormányzati 

képviselők választásán a települési választópolgárok által választott képviselőkből 

alpolgármesterré választott személy legitimációja és a „külsős” alpolgármester 

jogosítványainak különbségét már a jogalkotó is érzékelteti azzal, hogy a „külsős” 

alpolgármesternek nincs szavazati joga, csak tanácskozási joggal rendelkezik a Képviselő-

testületi ülésen, azonban a „külsős” alpolgármesteri tisztség aggálymentessége érdekében a 

határozott időtartamról rendelkező „9 hónap időtartamra” szövegrész törlése célszerű, amely a 

határozat változtatással nem érintett részeire nincs kihatással. Véleménye szerint ennek a 

jelenlegi kialakult helyzetnek és a működésnek az aggálymentessége érdekében, mivel ez nem 

érinti magát az alpolgármesteri működést, ezért ezt a szövegrészt abból a határozatból törölni 

javasolja azzal, hogy érdemi hatással a határozat többi részére természetesen nincsen. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Köszöni dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző tájékoztatását az 

üggyel kapcsolatban, ahol egy érdekes jogi helyzet alakult ki. Megadja a szót dr. Filó András 

képviselőnek. 

 

dr. Filó András képviselő: Véleménye szerint ez egy korrekt előterjesztés. Az első kérdése az 

Ötv-vel kapcsolatos. Amennyiben kategorikusan kijelenti az Ötv. ide vonatkozó paragrafusa, 

hogy zárt ülést kell tartani bizonyos esetekben, akkor zárt ülést kell tartani, akkor is, hogy ha 

az illető beleegyezik a nyílt tárgyalásba. Ebben az esetben nem tudja, hogy itt kategorikus 

kijelentésről van szó, vagy zárt ülés tartható.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: „zárt ülést, vagy hozzájárul a nyílt ülés tartásához”   

 

dr. Filó András képviselő: Rendben van. Elmondja, hogy nem fogja tudni megszavazni ezt a 

javaslatot, mert nincs meggyőződve arról, hogy módosítani kell a határozati javaslatot, és 

nehogy az a következtetés legyen levonva, mert ha kiveszik a határozott időre való utalást, 

akkor az lesz, hogy itt akarja tartani a Képviselő-testület 2014-ig. Véleménye szerint ez egy 

igen kényes kérdés, nem tud igennel szavazni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőnek. 
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dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Köszöni a minősítést, hogy az előterjesztést korrektnek 

tartotta. A 9 hónap kivételével kapcsolatban elmondja, hogy ennek kivétele egy olyan 

határozatlan tartalmúvá változtatja Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester úr 

kinevezését, mint a Képviselők közül a választópolgárok által megválasztott képviselők közül 

kijelölt alpolgármester. Ezzel kapcsolatosan a 3) bekezdés utolsó részében érintette, hogy az  

Ötv. és a Pttv-ben van egy olyan szabály „hogy a Polgármester bármikor kezdeményezheti 

titkos szavazással az alpolgármester visszahívását”. Ez természetesen mindegyik 

alpolgármesterre vonatkozik, ezért úgy gondolja, hogy mivel egyhangú döntés született 

abban, hogy a reorganizációért felelős alpolgármester feladatát addig látja el, amíg azt a 

feladatot ésszerűen el kell látni, és ez 9 hónap, Polgármester úr legkésőbb akkor ezt a törvényi 

kötelezettségét, vagy törvényi lehetőségét gyakorolni fogja, továbbá ezzel a Képviselő-testület 

megszünteti ezt a tisztséget. Természetesen ezt a jogkörét a Polgármester úr előbb is 

gyakorolhatja, nem kell a 9 hónapot kivárni.  

 

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

alpolgármester úrnak. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Elmondja, hogy ha kell, akkor ma 

írásban lemond 2012. november 20-ra vonatkozóan. Ez jogi flikk-flakkot okozna, de nem 

ártana, ha a jogászok dolgoznának ezzel. Egy biztos, a reorganizációs terv 2/3 részének az 

elkészítése után pontosan látja, és tudja, hogy itt egy nagyon komoly reorganizációra, és időre 

van szükség. Ezt semmiképpen nem 9 hónap múlva akarja, mert ha ezt 9 hónapon belül nem 

tudja elérni, hogy visszafordíthatatlanul egy irányba induljon az Önkormányzat, akkor nem 

érdemes többet foglalkozni vele. Most felajánlja teljesen nyilvánosan, hogy amennyiben 

valaki elkészíti neki a felmondását, akkor most lemond november 20-ra vonatkozóan. 

 

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

 

dr. Filó András képviselő: Amit az előbb elmondott, azt nem a rosszhiszeműség mondtatta 

vele, hogy a bujtatott időnövelés lenne. A múlt testületi ülésen konszenzusos megegyezés 

született ebben a kilenc hónapban, ebben egyezett meg a Képviselő-testület. A jogszabályból 

számára nem derül ki, hogy ezt módosítani kellene. Véleménye szerint „szolgalelkűen” 

követik a Kormányhivatal ajánlását.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Érdemes lenne ezzel Bírósághoz fordulni? 

 

dr. Filó András képviselő: Nem hiszi, hogy a Kormányhivatal a Bírósághoz fog fordulni, 

mert milyen jogcímen tenné. Ragaszkodik az előző ülésen hozott döntéshez. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3705   Száma: 12.03.22/3/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 22 17:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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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. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt 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. - 

Hidegkuti Gergely tanácsnok Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 

 

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

javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozza:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

114/2012. (III. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. a 67/2012. (II.16.) Kt. számú határozatának 2. pontjában a „9 hónap időtartamra” 

szövegrészt törli 

2.  a határozat jelen változással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 

hatályban maradnak. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 
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4.  Egyebek 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: beszámol arról, hogy mai napon egyeztetést folytattak a 

Raiffeisen Bank vezérigazgató-helyettesével és a többi banki kollégával – mind a Property 

Leasing-től, mind pedig az önkormányzati részlegtől – amelyen a BDO-val, a 

Reorganizációért felelős alpolgármester úrral és Aljegyző úrral együtt vettek részt.  

Azokról az anyagokról tárgyaltak, amelyeket a legutóbbi testületi ülés után küldött meg a 

bank. A feltételek egy részét elfogadták, de volt egy-két kérdés, melyben nem sikerült 

megállapodni. Elég jelentős volt a vélemény eltérés, ezért kérték a bank képviselőitől, hogy 

még egyszer gondolják át. Konkrétumot most nem mond – azért nem került a testület elé sem 

– mert abban állapodtak meg, hogy ma Aljegyző úr leírja azokat a pontokat, amelyekben 

megegyeztek, ezt visszaküldik a banknak, ők lefordítják angolra és utána ez alapján a 

szerződés-módosítások elkészülnek. Bízik abban, hogy a jövő héten tartandó rendkívüli ülésre 

ezt a napirendi pontot már előterjesztheti.  

 

Magyar Judit képviselő: akcióterv elkészítésének határidejére kérdez rá.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az akciótervet még ő sem látta, a Reorganizációért felelős 

alpolgármester úr részletes tájékoztatást fog adni róla informális ülés keretében, és 

mindenkivel külön-külön is leül egyeztetni. Ha mindez megtörtént, akkor kerül a Képviselő-

testület elé.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: beszámol arról, hogy gyakorlatilag 

az anyag váza már nagyon korán elkészült, a kifejtése egy héttel ezelőtt, és most dolgozza ki a 

részleteket. Nem lesz túl sok, öt oldalnál nem akar hosszabb anyagot írni. Miután az öt 

oldalnak nagyon sokmilliót érő súlya lesz, nagyon oda kell odafigyelni. Felhívja a figyelmet 

arra, hogy valóban egy hónapot ígért az anyag elkészítésére, de az üzleti életben az egy hónap 

az nem 30 nap. Ígéretet tesz arra, hogy jövő hétfőre–keddre elkészül az anyag, amelyet a 

képviselőkkel külön-külön megtárgyal, tehát az egyeztetés folyamán még változhat. Azért 

tartja fontosnak, hogy informálisan is – tehát nem testületi ülés keretében – egyeztetni 

mindenkivel, mert lehet, hogy vannak még olyan meglátások, olyan elképzelések, amit illene 

belerakni. Meglátása szerint a jövő hét egész végig azzal fog eltelni, hogy a képviselőkkel 

egyeztet. Mindenkinek megküld egy v-1-es verziót, és kéri, hogy arra még munkaanyagként 

tekintsenek, és ezt a mindenkivel való beszélgetés után véglegesíti. Szeretne a képviselőkkel 

egy nagyon komoly, nagyon mély, közös megbeszélést, ahol nagyon komolyan és mélyen 

belemennek a kérdésekbe, mert az már biztosan látszik, hogy nem lesz könnyű – 

olvasni,könnyű – a döntéseket meghozni. Kéri a képviselőket, hogy a jövő héten számítson 

arra, hogy a beszélgetések következnek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Heti Válaszban megjelent cikkre hivatkozva Pécs helyzetét 

említi, és elmondja, hogy látható, hogy a városoknak nincs könnyű helyzete.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: felhívja a figyelmet arra, hogy 9 hónap múlva az Önkormányzat a 

törvényi változások miatt a mostani állapotok szerint egy fenntartható pályára állna, de ha 

időközben változik az adók helyben maradó arányának a része, akkor nagymértékben 

felboríthatja az egészet. Lehet, hogy a Reorganizációért felelős alpolgármester 9 hónap után, a 

jól végzett munka örömével elmegy, majd a következő parlamenti döntések alapján az 

Önkormányzat majdnem ugyanabban a cipőben találja magát, mint most. Olyan megoldást 
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javasol, ami a törvényi változásokat is valamilyen módon követni tudja, ha másként nem, 

akkor úgy, hogy Polányi úr visszajön és követi a dolgokat.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: teljesen képlékeny a mostani helyzet, naponta változnak a 

hírek. Bár a Köznevelési törvényben az van, hogy átkerülnek az iskolák állami tulajdonba, de 

egy mostani kormányhatározat alapján úgy tűnik, hogy az iskolák maradnak az 

önkormányzatoknál.  

Az egészségügyi intézményekkel kapcsolatban mai napon jelent meg, hogy milyen ütemben 

kerülnek átadásra. Jó hírként említi, hogy mindenképpen a rájuk terhelt adóssággal és 

tartozással kerülnek átadásra. Egy héttel ezelőtti hír, hogy az oktatási intézmények nem, 

viszont a könyvtárak és a múzeumok a székhely szerinti településhez kerülnek. Két nappal 

ezelőtti hír, hogy mégsem kerülnek, hanem a minisztériumoknál maradnak. Tehát valóban 

nem könnyű ebben – nemcsak a pontos adatokat – de a rendeket sem felfedezni és 

meghatározni. Alpolgármester úr munkáját azzal tudja segíteni, hogy az Önkormányzati 

Szövetségen, vagy parlamenti körökből származó információkat azonnal továbbítja számára, 

de mindig azzal a feltétellel, hogy nem tudni, hogy ezek meddig és hogyan élnek, hiszen a 

Köznevelési törvényben is van egy törvényi szabályozás, de ezzel ellentétesen vannak most 

egyéb tendenciák is. Elmondja, hogy az Államtitkár Asszony a március 15-én megtartott 

ünnepi beszédében kitért arra, hogy a döntések őszig le fognak zajlani. Lehet, hogy addig a 

város elindul egy úton, és szeptemberben kell majd egy nagy kanyart tenni. Folyamatos 

egyeztetést folytat az intézményekkel is, bár kistérségi intézmény a Gondozási Központ is és 

a Családsegítő is, de a Gondozási Központ működése is 40 milliós tétel a városnak. 

Folyamatos egyeztetést folytat a Vöröskereszttel és a Máltai Szeretetszolgálattal is, és úgy 

látja, hogy van nyitottság a részükről az intézmény átvételére. Uszodával kapcsolatban tegnap 

lett volna tárgyalás, amit utolsó percben lemondtak, jövő héten lesz újabb egyeztetés.  

 

dr. Filó András képviselő: belváros rekonstrukció kapcsán a csúszásgátlás elkészítésével 

kapcsolatban nem történt még semmi, az átadás határideje viszont március 31., kérdése, hogy 

a III. osztályú kővel kapcsolatban történt-e valami?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Szakorvosi Rendelő átadásának a határideje a március 31. – 

a hivatalos átadó március 30-án, 11 órakor lesz. A belváros rehabilitációjának átadási 

határideje tudomása szerint június vége. Most szombaton lesz a MűvészetMalom átadása, 

majd folyamatosan a többi beruházásé. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: kiegészítve az elhangzott választ elmondja, hogy a 

testület hozott egy olyan határozatot, hogy fenntartja a március 31-i határidőt a burkolatok 

tekintetében, a többiébe pedig kéri, hogy minél hamarabb megtörténjenek az átadások. A Fő 

téri és az egyéb burkolatok tekintetében bejárást tartottak, amelynek az észrevételei a 

napokban készültek el, amelyre a kivitelezőtől várják az észrevételeket. A csúszásgátló 

kialakításával kapcsolatban a kivitelező későbbi időpontot határozott meg. Klaniczay úrral is 

megkezdik az egyeztetéseket az elfogadásokkal kapcsolatban. Krízispontot jelen az, hogy a 

költségeket ki fogja viselni, amellyel kapcsolatban még további egyeztetésekre van szükség.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Fülöp Zsolt képviselő úrnak 

válaszolva elmondja, hogy a reorganizációs terv teljesen független attól, hogy az 

Önkormányzati törvény hogyan fog változni, mert a reorganizációs tervben minden egyes 

javaslat az abszolút értékű javaslat lesz. Például, hogy valamit hatékonyabban csináljanak 

kevesebb pénzből, akkor az az Ötv-vel is igaz, és akkor is, ha nem. Ha az iskolák 

költségvetését úgy fogják megtervezni, hogy az jobb lesz, mint az eddigi, akkor azt ugyanúgy 
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lehet tervezni ha elviszi az állam, vagy nem. Egy kérdésben – a főkérdésben – nyilvánvalóan 

nem mindegy. Ha a bevétel–kiadás-hitelállományt megnézik, egy nagyon csúnya számot 

látnak. Ha a bevétel–kiadásokat megfelezik, akkor az a nagyon csúnya szám kétszer olyan 

csúnya lesz, de gyakorlatilag azzal nem tudnak mit kezdeni. Mivel mozgó célpont az Ötv., 

úgy tervez, hogy akármilyen feladatok lesznek, azokat meg tudják oldani. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: hogy lehet megvalósítani akkor, ha a bevételi főszámok csökkennek a 

helyi adókból, akkor ez igencsak megnehezíti az önkormányzat helyzetét, akkor – ki merem 

mondani – elkerülhetetlen a csőd, adósságrendezés elé néz az önkormányzat.  

- György utcai lakók 30 km/h forgalomkorlátozó KRESZ-tábla kihelyezését kérik.  

- Zajtérkép vizsgálatának 5 éves szavatossági ideje lejárt, milyen elképzelése van ezzel 

kapcsolatban az Önkormányzatnak? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megvizsgálják, és ha szükséges behozzák testület elé.  

 

Fekete János képviselő: a Fő tér 12. szám alatti ingatlan esetében még nem történt meg az 

átadás, mégis az udvarban gépkocsi parkol, ruhák vannak kiaggatva száradni. Erre kér álaszt. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az ingatlan átadásáig az ÉPKAR Zrt. felelőssége az őrzés. A 

bútorok kapcsán járt az ingatlanban, ahol azt látta, hogy a biztonsági őr használja a földszinti 

lakást.  

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, 17.20 órakor az ülést bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

polgármester címzetes főjegyző 

 

 


