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Szám: 10/2012. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2012. március 29-én (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel  

tartott rendkívüli üléséről 

 

 

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

Zoltán, dr. Dukai Miklós, Fekete János, Fülöp Zsolt, Kun Csaba, 

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

képviselők 

 

Távol van: dr. Filó András, Kiss Károly és Tolonics Gyula képviselők  

   

Hivatalból jelen 

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

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester.  

 

Tanácskozási joggal jelen van az ülésen:   Bartha Enikő szervezési iroda vezetője, dr. 

Kammerer Judit testületi referens, Puhl Márta irodavezető, dr. Dóka 

Zsolt jogtanácsos és közbeszerzési szakértő, dr. Miklós Eszter jogi 

referens, Háromszéki Judit közoktatási és civil referens, Ocskay 

Gábor beruházási referens, dr. Weszner Judit pályázati és jogi 

referens és Bonczó Emese pályázati referens. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 16.10 órakor az ülést megnyitja, jelenlévő képviselők száma 

11 fő, az ülés határozatképes.  

A meghívó szerint 6 napirendi pont kerül megtárgyalásra, mellyel kapcsolatban megállapítja, 

hogy nincs észrevétel, ezért szavazásra bocsátja elfogadását:  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3706   Száma: 12.03.29/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 29 16:10  

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 - 

Fülöp Zsolt 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. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

N A P I R E N D  

 

1.  Szóbeli tájékoztató a 2012. március 25-i időközi 

önkormányzati választás eredményéről 

Riesz Zoltán 

HVB elnöke 

2.  A megválasztott képviselő eskütétele, a megbízólevél 

átadása 

Riesz Zoltán 

HVB elnöke 

3.  Előterjesztés Szentendre város Önkormányzat Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

 

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

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

4.  Előterjesztés az Egres úti óvoda pályázatának ügyében 

 

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

rendelhető el! 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős alpolgármester 

5.  Előterjesztés pályázatok ügyében  

 

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

rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

6.  Előterjesztés a HOFER MAGYARORSZÁG Ingatlan Kft-

vel kötendő szerződésekről 

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

rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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1.  Szóbeli tájékoztató a 2012. március 25-i időközi önkormányzati választás 

eredményéről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Ries Zoltánnak, a HVB elnökének, hogy 

adjon tájékoztatást az időközi önkormányzati képviselő választás eredményéről.  

 

Riesz Zoltán HVB elnöke: felolvassa a 2012. március 25-én megtartott időközi 

önkormányzati képviselő választás eredményéről készült tájékoztatót:  

 

„Tisztelt megjelentek! 

 

A Helyi Választási Bizottság Hidegkuti Gergely képviselő lemondása következtében, 2012. 

március 25-ére tűzte ki Szentendre Város 7. számú egyéni választókerületében az időközi 

önkormányzati képviselő választást. 

  

A választással összefüggő feladatokat, a Helyi Választási Bizottság, a Szavazatszámláló 

Bizottságok és a Helyi Választási Iroda végezte. 

 

A választások előkészítését, szervezését és informatikai feladatait a jegyző vezetésével 

működő Helyi Választási Iroda látta el.  

 

A Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) a képviselő-testület által választott 3 

rendes, valamint 2 póttagból, valamint a jelölő szervezetek által delegált tagokból állt. 

Kezdetben a 3 állandó tag végezte a bizottságra jogszabály által rá rótt feladatokat, azonban 

tagjai folyamatosan gyarapodtak, a nyilvántartásba vett jelölő szervezetek számának 

növekedésével. A választás napján már teljes létszámban (7 fő) végezte munkáját.  

 

A HVB döntött a képviselő- jelöltek, valamint a jelöltet állítani kívánó jelölő szervezetek 

nyilvántartásba vételéről. Eljárása során valamennyi képviselő-jelöltet és a városban jelöltet 

állítani kívánó jelölő szervezetet nyilvántartásba vett. 

A bizottság feladatai közé tartozott a szavazólapok adattartamának jóváhagyása, valamint a 

benyújtott kifogások elbírálása is.  

 

A választás során a HVB összesen 15 határozatot hozott, ebből választási plakát 

megrongálására vonatkozóan egy kifogás érkezett a bizottsághoz a választás napján.  

 

Összefoglalóan elmondható, hogy választással kapcsolatos feladatokat a HVB megfelelően le 

tudta bonyolítani, a HVB tagok hatékonyan és jól együttműködtek egymással, illetve a HVI 

tagjaival egyaránt. A választási kampány nyugodt hangulatban zajlott a városban. 

 

A 7. sz. egyéni választókerületben 4 jelölő szervezet (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, 

Kereszténydemokrata Néppárt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, Szentendrei Nemzeti-

Konzervatív Kör, a Magyar Szocialista Párt, és a Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület) 

indított képviselő-jelöltet.  
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A választáson az 1956 választásra jogosult polgárból 456 fő adta le szavazatát, ami a 

választópolgárok 23,3 %-át jelenti. 

 

A leadott szavazatok megoszlása a jelöltek között: 

 

 Jelölt neve Jelölő szervezet 
Kapott érvényes 

 szavazat 
% 

1 Holló István JOBBIK- SZNKK 56 12,28 

2 Dr. Kőrösi Tibor FIDESZ-KDNP 212 46,49 

3 Ifj. Lator László TESZ 111 24,34 

4 Lontai Tamás MSZP 73 16,01 

 

 

A választópolgárok dr. Kőrösi Tibort a FIDESZ-KDNP jelöltjét választották meg Szentendre 

Város Önkormányzat képviselőjének. 

 

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.” 

 

dr. Dietz Ferenc: Megköszöni a Helyi Választási Bizottság elnökének a beszámolóját, 

valamint a Bizottság munkáját.  

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ülés 2. napirendi pontjának keretében dr. Kőrösi Tibor 

képviselő eskütételére kerül sor.  

 

 

 

2.  A megválasztott képviselő eskütétele, a megbízólevél átadása 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc: Felkéri Riesz Zoltánt, hogy eskesse fel dr. Kőrösi Tibor képviselőt. Felkéri 

a jelenlévőket, hogy az eskütételhez álljanak fel. 

 

Riesz Zoltán HVB elnöke: Tájékoztatja az eskütétel előtt a képviselő urat, hogy az eskü 

szövegét előolvassa, kéri mondja utána. Tájékoztatja az esküt tevőt, hogy az „én” után a saját 

nevét mondja, majd  az eskü végén saját  meggyőződése szerint az „Isten engem úgy 

segéljen” mondattal zárul az eskütétel. 

Felolvassa az eskü szövegét.  

 

dr. Kőrösi Tibor képviselő: leteszi az esküt:  

„Én, dr. Kőrösi Tibor becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

képviselői tisztségemből eredő feladataimat Szentendre város fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

„Isten engem úgy segéljen” 

 

Riesz Zoltán HVB elnöke: felkéri dr. Kőrösi Tibor képviselőt, írja alá az Esküokmányt, majd 

átadja a képviselő megbízólevelét.  
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dr. Kőrösi Tibor helyet foglal Kiss Károly és Pintér Ádám képviselők között. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: még egyszer megköszöni a Helyi Választási Bizottság 

Elnökének munkáját.  

Felkéri dr. Kőrösi Tibor képviselőt, kapcsolja be a szavazógépét.  

 

 

3.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti 

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

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy dr. Kőrösi Tibor a Jogi és 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottságban munkájában külsős tagként vett részt, megválasztása után 

Kiss Károly helyett képviselőként fog dolgozni, így külsős tag megválasztása szükséges. 

Külsős bizottsági tagnak Nagy György urat javasolja megválasztani, aki a bizottsági struktúra 

átalakítása előtt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagja volt.  

Megállapítja, hogy a megválasztással kapcsolatban észrevétel nincs, majd szavazásra bocsátja 

a határozati javaslat elfogadását:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3707   Száma: 12.03.29/3/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 29 16:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100,00 80,00 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 12 100.00 80,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   20,00 

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 - 

dr. Kőrösi Tibor 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 - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

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

és a következő határozatot hozza:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

115/2012. (III. 29.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. úgy dönt, hogy a képviselő-testületi ülésen a polgármester jobb oldalán Kiss Károly és 

Pintér Ádám képviselők között ül dr. Kőrösi Tibor képviselő; 

2. a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjának Kiss Károly helyett dr. Kőrösi Tibort 

választja meg; 

3. a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság külsős tagjának Nagy Györgyöt (szül.: 

Tiszavasvári, 1945. 08. 27., an.: Újvári Regina, lakik: 2000 Szentendre, Szélkerék u. 

10.) választja meg; 

4. felkéri a Jegyzőt, hogy Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet 2. és 3. számú függelékén a 

módosításokat vezesse át. 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:      1-3. Polgármester 

        4.  Jegyző 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felkéri Nagy György urat az eskütételre. Kéri a jelenlévőket, 

hogy az eskütételhez álljanak fel. Tájékoztatja az eskütétel előtt az esküt tevőt, hogy az eskü 

szövegét előolvassa, kéri mondja utána. Tájékoztatja az esküt tevőt, hogy az „én” után a saját 

nevét mondja, majd  az eskü végén saját  meggyőződése szerint az „Isten engem úgy 

segéljen” mondattal zárul az eskütétel. Felolvassa az eskü szövegét:  

 

 

Nagy György leteszi az esküt: „Én, Nagy György becsületemre és lelkiismeretemre 

fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait 

megtartom és másokkal is megtartatom; bizottsági tisztségemből eredő feladataimat 

Szentendre város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felkéri az új bizottsági tagot az Esküokmány aláírására, és 

megköszöni megjelenését.  

 

 



 7 

4. Előterjesztés az Egres úti óvoda pályázatának ügyében 

 Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a legutóbbi rendkívüli Képviselő-testületi 

ülésen ennek a napirendi pontnak a tárgyalását elhalasztották, ahol Polányi Sándor 

reorganizációért felelős alpolgármester urat arra kérték, hogy miután ez egy kiemelt cél, 

vizsgálja meg, hogy mit lehetne tenni, van-e bármilyen mozgástere az Önkormányzatnak. Az 

előterjesztéssel kapcsolatban levelet kapott Szántosi Judit intézményvezetőtől, hogy szeretné, 

ha a Képviselő-testület lehetőséget biztosítana arra, hogy kifejtse véleményét a témával 

kapcsolatban. Javasolja, hogy előbb hallgassák meg Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármestert, majd pedig Szántosi Judit intézményvezetőt. 

Megadja a szót Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Elmondja, hogy az elmúlt 

Képviselő-testületi ülés óta lényegi változás nem történt, új információ nem érkezett. Úgy 

gondolja, hogy az a levél, amely most érkezett a Képviselő-testület elé, ez is egy olyan 

információ, amely segít abban, hogy közelebb kerüljön az Önkormányzat a nulla állapotú 

beruházáshoz azzal, hogy az Önkormányzatnak mind az önereje, mind pedig az ehhez 

kapcsolódó költségek biztosítása, illetve a későbbiekben az üzemelés költsége ne okozzon 

gondot. Véleménye szerint ez a változás még nem akkora, hogy ezáltal megváltoztassa a 

javaslatát. Továbbra is fenntartja, hogy az Önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzetében 

nincs pénz arra, hogy kigazdálkodja a kapcsolódó beruházásokat, a felszereléseket, és utána 

az üzemeltetést is tudja finanszírozni.  

   

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri behívni Szántosi Judit intézményvezetőt, és szavazásra 

bocsátja, hogy szót kapjon az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Megérkezik a terembe Szántosi Judit intézményvezető. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3708   Száma: 12.03.29/4/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 29 16:24  

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: 
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Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Kőrösi Tibor 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 - 

Kiss Károly Távol - 

 

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

Köszönti Szántosi Judit intézményvezetőt. Elmondja, hogy köszöni a Képviselő-testülethez 

eljuttatott levelét, szakmai aggódását, és odafigyelését. Továbbá a levéllel kapcsolatban 

elmondja, hogy a Huzsvik program szerinti városi rendezvényen már elhangzott, hogy az idei 

évben óvoda építésre szeretné fordítani a városi bálból befolyt összeget, továbbá jónak 

tartaná, ha a vállalkozók is fel tudnának vállalni ebből valamilyen részt. Megadja a szót 

Szántosi Judit intézményvezetőnek.  

 

Szántosi Judit intézményvezető: Úgy érezte, meg kell szólalnia ebben a témában, amelyben 

az aggódása vezette őt. Leszögezi, hogy segítő szándékkal érkezett, és ahogyan a levélben 

felajánlották a 2 millió 2,3 millió forint, megszerzését az óvodákkal együtt felvállalják. Az új 

köznevelési törvény előírja, hogy a maximált létszám csoportonként 25 fő lehet. Elmondja, 

hogy mindenki gondoljon bele abba, hogy mi fog akkor történni, hogy ha az Önkormányzat 

ezt az óvodát nem építi meg. Jelenleg 828 gyereket helyeznek el, de amennyiben életbe lép ez 

a törvény 2014-ben, akkor a jelenlegi férőhelyen csak 688 gyereket tudnak majd elhelyezni, a 

különbség 140 gyerek. Eddig is 75 gyereket utasítottak el, továbbá miután „integrált” óvoda, 

ezért vannak sajátos nevelési igényű, beilleszkedési és magatartás zavaros, problémás 

gyerekek is, ahol egy ilyen gyerek, 2-3 normál képességű gyerekkel ér fel, tehát ha így 

számolnak, akkor ez 235 gyermek, akit nem tudnak elhelyezni. Mindent megtesznek azért, 

hogy ez az új óvoda létrejöjjön, pl. pályázatokból, vásárokból és bálokból próbálnak 

bevételeket összehozni. Megjegyzi, hogy az új óvoda átadása a 2014. évi választások előtt 

lesz, amely mindenképpen jó hangulatot adna a városban. Elmondja, hogy van egy sajátos 

nevelési igényű pályázat beadás alatt, ahol az óvodai intézmény a konzorcium tagja. Ezen a 

pályázaton 2,5 millió forint összeget van lehetőség elnyerni. Amennyiben sikerül ezt az 

összeget elnyerni, akkor az elnyert összeg bizonyos részét felajánlja tornaterem, fejlesztő 

eszközök, és udvari játékok beszerzésére. Úgy gondolja, hogy nagyon sok mindent megtettek 

azért, hogy a meglévő óvodák fejlődjenek. Minden óvoda mellett alapítvány működik, ezen 

kívül 5 – 6 pályázatban vettek részt. Nagyon szépen kéri a Képviselő-testületet, hogy amikor 

szavazásra kerül sor, gondoljanak arra, hogy nem egyedül jött ide, mert a 120 dolgozója 

mögötte áll, és támogatják ebben.  

 

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

Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 

 



 9 

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

tárgyalta az előterjesztést, ahol azt a határozatot hozták, hogy megtárgyalásra javasolják, mert 

nem tudtak egyértelműen dönteni a kérdésben. Nagyon nyomós érveket mondott el az előbb 

Szántosi Judit intézményvezető, melyeket mindenképpen javasol figyelembe venni. A 

beruházással kapcsolatban azt az információt kapták, hogy 10 millió forint önrészre van 

szükség, és tudomása szerint az Önkormányzat munkatársa Ocskay Gábor felmérte, hogy 

valóban ekkora önrészre lenne-e szükség a pályázat keretén belül. A korábbi testületi ülésen 

javasolta, hogy az óvoda megépítés helyszínéül egy pismányi telket biztosítson az 

Önkormányzat, mivel ezen a területen még nincs ilyen létesítmény. A fölmerült fenntartási 

költségekkel kapcsolatban elmondja, hogy ezzel szemben ott van Szántosi Judit 

intézményvezető által írt kötelező óvodai elhelyezés. Kérdezi dr. Molnár Ildikó címzetes 

főjegyzőtől, hogy előfordulhat-e a mostani jogszabályok alapján, hogy valóban az 

Önkormányzatnak kell kifizetni a dolgozók szülöknél a kieső munkabért, mert hogy kötelező 

lesz az óvoda, és magánóvodába kell vinni a gyermeket? Jelenthet-e ez gazdasági 

szempontból olyan veszélyt, hogy most egy rossz döntés alapján nem bővíti az Önkormányzat 

az óvodai férőhelyeket, közben 2014-től komoly anyagi terhet jelen majd az Önkormányzat 

számára. Véleménye szerint ezt a kockázatot nem lenne szabad felvállalni, mert azt még 

nagyobb hibának tartaná, mint ha elállna az Önkormányzat a projektől. Kérdezi dr. Dietz 

Ferenc polgármestert, hogy a Raiffeisen Banknak valóban kikötése-e az, hogy most 

semmilyen beruházásba ne kezdjen bele az Önkormányzat, addig amíg a reorganizációs terv 

elfogadásra nem kerül, illetve amíg, az Önkormányzat nem teljesíti az abban foglaltakat. 

Továbbá elmondja, hogy nem feltétlenül kell az Önkormányzatnak pályázni, javasolja 

megvizsgálni, hogy intézmény, vagy más pályázati lehetőség kihasználásával próbálja meg 

ezt a feladatot teljesíteni az Önkormányzat.  

 

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

a Raiffeisen Bankkal kapcsolatos kérdésre pedig Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármesternek. 

 

dr. Molnár Ildikó főjegyző: Kérdezi a Képviselő-testületet, hogy zárt vagy nyílt ülésen 

válaszoljon a kérdésre. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Addig, amíg ezt a Képviselő-testület eldönti, megadja a szót 

Ocskay Gábor beruházási referensnek. 

 

Ocskay Gábor beruházási referens: Válaszában elmondja, hogy valóban felmérte az önrész 

mértékét. A beérkezett árajánlat szerint eredetileg az óvoda felépítésére bruttó 191 millió 

forint értékű árajánlatot kapott az Önkormányzat. Az áremelkedések miatt még egyszer 

átnézette az ajánlatot adó céggel az árajánlatot, ahol azt a választ kapta, hogy bruttó 195 

millió forintnál nem lesz több a beruházás értéke. Az Önkormányzat kollégái hozzászámoltak 

még 3,8 millió forint értékű közműfejlesztést és így bruttó 198,8 millió forint. Megjegyzi, 

hogy építés és közműfejlesztési hozzájárulással együtt is belefér a 200 millió forintba.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a Raiffeisen Banknak nincs kikötése a város 

pénzügyi gazdálkodásával kapcsolatban. Megjegyzi, hogy városi közpénzzel kapcsolatban a 

Képviselő-testületnek kell minden esetben dönteni, ezért amúgy sem tartja járható útnak, hogy 

kijátsszák a Bankot, ha feltudják vállalni a döntést, akkor rendes úton vállalja fel a Képviselő-

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

hozzászólásra. 

 

Tolonics Gyula képviselő: Javasolja, hogy szavazás előtt tartsanak 10 perc szünetet. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja Tolonics Gyula ügyrendi javaslatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3709   Száma: 12.03.29/4/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 29 16:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Kőrösi Tibor 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 - 

Kiss Károly Távol - 

 

 

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

képviselő javaslatát elfogadta, szavazás előtt 10 perc szünetet tartanak.  

Szavazásra bocsátja, hogy dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző zárt ülés keretében válaszol a 

hozzá feltett kérdésre. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 3710   Száma: 12.03.29/4/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 29 16:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 69,23 60,00 

Nem 3 23,08 20,00 

Tartózkodik 1 7,69 6,67 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit Nem - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Tart. - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

 

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

vonatkozó javaslatot elfogadta. 

 

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

 

 

16.43 órától a tanácskozás nyílt ülésen folyik tovább, jelenlévő képviselők száma: 13fő. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Zakar Ágnesnek, az Oktatási és Kulturális 

Bizottság elnökének. 

 

Zakar Ágnes OKB elnök. Egyetért Szántosi Judit intézményvezető által elmondottakkal, 

beszámol az évek alatt végzett közös munkáról. Véleménye szerint átütő változás a felajánlott  
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4,8 millió forint összegű támogatás, továbbá amit Ocskay Gábor az Önkormányzat beruházási 

referense is elmondott, hogy nem emelkedik 200 millió forint fölé a beruházás összege. 

Ezeket a dolgokat mind javasolja figyelembe venni. Továbbá elmondja, hogy az elmúlt 

években létrehoztak két új mobil óvodát, ahol 50 gyereknek biztosítottak férőhelyet, így 50 

szülőnek biztosították a munkahelyi visszajutást. Ezenkívül csoportszobákat újítottak fel, 

továbbá másik 4 óvodát felújítottak. Az Egyházaknak való átadással a Református óvoda is 

nagyon szépen megújult, és továbbá a Baptista Egyház is fog óvodát építeni. Köszöni az 

Óvodavezetőnek az eddigi munkáját. A növekvő létszám pedig nagy elhatározásra kell, hogy 

ösztökélje a Képviselő-testületet, és az Oktatási és Kulturális Bizottságnak, mint 

szakbizottságnak az a véleménye, hogy erre az óvodára mindenképpen szükség van.  

 

 

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

 

Magyar Judit képviselő: Elmondja, hogy óvodapárti még pedig azért, mert 10 éve mióta 

képviselő az óvoda építés mindig napirenden van. Amennyiben az előző ciklusban lett volna 

ilyen pályázat, akkor ez az óvoda már a megvalósulásnál tartana. De most van ilyen pályázat, 

és most van lehetőség arra, hogy óvodát építsen az Önkormányzat. Tudomásul veszi, hogy a 

város rossz helyzetben van, de viszont azt is tudomásul kellene venni, hogy ez egy kötelező 

feladat, és mint ilyet, az Önkormányzatnak el kell látnia. Úgy látja, hogy sokkal több olyan ok 

van, amely amellett szól, hogy az Önkormányzat megépítse az óvodát, mint az, hogy ne 

legyen óvoda építve. Ocskay Gábor beruházási referens és Szántosi Judit intézményvezető 

által elmondott adatokat is meggyőzőnek tartja ahhoz, hogy igennel szavazzanak az 

óvodaépítésre, tudatában annak, hogy törvényi rendelkezés alapján a 3 éves kort betöltött 

gyerekeket kötelezően fel kell venni. Továbbá felhívja a figyelmet az ezzel járó munkahely 

teremtésre is. Kéri képviselő társait, gondolják meg a döntésüket, hogy óvoda tudjon épülni 

Szentendrén.  

 

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

alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Kijelenti, hogy kifejezetten 

óvodapárti, de azért van itt, hogy figyelmeztesse a Képviselő-testületet a problémákra. Az 

előbb elhangzott Ocskay Gábor beruházási referenstől, hogy a kivitelező + 4 millió forinttal 

számolt többet, ezzel az Intézmény vezető asszony által elmondott összeg már is mínusz, tehát 

nullánál van az Önkormányzat. Oda kell nagyon figyelni a számokra, ezért írt a Hivatal a 

kivitelezőnek egy levelet, melyben arra kérte, hogy vállaljon valamilyen garanciát arra nézve, 

hogy biztosan kihozza a vállalt összegből a kivitelezést. Erre levélre azt a választ kapták, 

hogy rendben, 4 millió forinttal többe kerül a beruházás, de még így is kijön. Elmondja, hogy 

óvodapárti, de azért jött ide, hogy Szentendre párti is legyen. Kérdezi a Képviselő-testületet, 

hogy miután dr. Molnár Ildikó címzetes jegyző asszony elmondta, hogy ez egy kötelező 

feladat, mi történik abban az esetben, ha az Önkormányzat pályázik és nem nyer, akkor a 

következő Képviselő-testületi ülésen már 210 millió forintos beruházási összegről lesz szó? 

Esélye talán lenne arra az Önkormányzatnak, hogy megnyerje a pályázatot, de mi van, ha 

nem? Az Önkormányzat helyzete katasztrofálisan rossz, ennyi pénzért is meg kell küzdeni. 

Amennyiben eldöntik a Képviselők, hogy legyen óvoda, akkor lesz óvoda, de ugyan úgy a 

Képviselő-testületnek el kell azt is dönteni, hogy akkor lehet, hogy óvónői fizetés nem lesz, 

vagy státusza az óvónőnek, esetleg iskolát kell bezárni. Az a gondja, hogy egy adott 

pénzmennyiségről dönt a Képviselő-testület, dönthet úgy is, hogy legyen óvoda, akkor viszont 

más beruházás terhére. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy az Önkormányzat jól előkészíttette az 

anyagot, szakmailag, és tartalmilag, akkor mindent megtett annak érdekében, hogy sikeres 

legyen a pályázat. Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Emlékezteti a Képviselő-testületet arra, hogy amikor először szó volt 

az óvoda pályázatról, akkor föltett egy kérdést Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármesternek, hogy lát-e lehetőséget arra, hogy akár más nem kötelező feladatok 

rovására, biztosítható ennek a pályázatnak a költsége és megvalósítása. Erre a kérdésére 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester akkor igennel válaszolt, de hozzátette, 

hogy ennek következményeit vállalni kell. Úgy gondolja, hogy igen erős elhatározás van az 

óvoda megépítésére, mert mindenki úgy véli, hogy indulni kell a pályázaton, továbbá kötelező 

feladat. Véleménye szerint semmi más feladata nincs most már Polányi Sándor 

reorganizációért felelős alpolgármesternek, mint hogy tudomásul vegye, hogy ez egy olyan 

sarokpont, amivel fixen számolni kell, és ennek következtében egyéb nem kötelező 

feladatoknál kell majd kompenzálni, továbbá elmondja, hogy ezen a pályázaton 

mindenféleképpen indulni kell. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Az elhangzottakhoz hozzáfűzve elmondja, hogy ehhez 

kellene látni az akciótervet, hogy hol van olyan feladat, amely rovására ez a pályázat 

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

elnökének. 

 

dr. Dukai Miklós JPEB elnök: Határozati javaslata, hogy 1.fenntartják az eddigi döntést, 

hogy beadják a pályázatot, 2. rögzíti a Képviselő-testület már ebben a döntésében, hogy a 10 

millió forint önerőt, az elkövetkezők során semmilyen körülmények között sem kívánja a 

Képviselő-testület növelni. 3. Amennyiben megszületik a támogatói döntés, akkor annak 

fényében az egész anyag visszakerül a Képviselő-testület elé, és a támogatásban elnyert 

összeg ismeretében dönt a Képviselő-testület arról, hogy ténylegesen beindítják az 

óvodaépítést, vagy nem. Magyarázatként elmondja, hogy a pályázat felső összege amit nyerni 

lehet az 200 millió forint, tudni, hogy az Uniós pályázatoknál nem biztos az, hogy a 

támogatónak az a döntése születik, hogy 100%-ban támogatja a projektet. Ezt az esetek 90-

95%-ban csökkentett összeggel szokták elfogadni a pályázatokat. Ez magában hordozza azt a 

veszélyt, hogy az Önkormányzat nem 200 millió forintot fog elnyerni, hanem csak egy részét, 

ezért javasolta a 3. pontot a határozati javaslatba. Javasolja a támogatási döntés után újra 

visszahozni az anyagot, hogy ismét döntsenek a továbbiakról. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy tetszik neki ez a javaslat, mert mindenképpen 

reményt ad. Továbbá javasolja, hogy az akciótervben is ez a rész élvezzen prioritást. Kérdezi 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármestert, hogy befogadható-e a javaslat? 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Elmondja, hogy neki is tetszik a 

javaslat, de még kiegészítené azzal, hogy vállalja fel a Képviselő-testület, hogy mindenki 

nagyon komolyan nézzen körül a saját környezetében, hogy hogyan lehet összeszedni a pénzt 

arra, hogy ez a probléma meg legyen oldva. Ez komoly összefogást jelentene, tudván, hogy a 

város nincs jó anyagi helyzetben, mégis pályázik. Ezzel elfogadja a javaslatot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Pázmány Annamária képviselőnek. 
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dr. Pázmány Annamária képviselő: Támogatja dr. Dukai Miklós képviselő által 

elmondottakat, már csak azért is, mert kifizették a tervezés költségét. Továbbá ez egy olyan 

összeg, amely sajnálatos lenne, ha elveszne. Jónak tartja a nagy összefogást, és olcsó 

közbeszerzési ajánlatot is kaphatnak.  

 

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

olvassa fel a határozati javaslatot. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: …a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázaton 

indulni kíván, biztosítja a pályázathoz szükséges 10 millió forint összegű önrészt, és ezt az 

összeget nem növeli függetlenül a kialakuló körülményektől. A pályázatot támogató döntés és 

annak feltételei ismeretében a Képviselő-testület újratárgyalja az óvodaépítési beruházás 

megindítását, felvállalja, hogy a csoportszobák berendezésének költségeit közadakozásból, 

illetve egyéb pályázatokból teremti elő. Felkéri a reorganizációért felelős alpolgármestert, 

hogy a reorganizációs akciótervben az óvodamegvalósítás, élvezzen prioritást, ha szükséges 

más feladatok rovására is.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi dr. Dukai Miklóst, a Jogi és Ügyrendi Bizottság 

elnökét, továbbá Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármestert, hogy a javaslat 

befogadható-e? 

 

Mikrofonon kívüli válaszként elhangzik, hogy igen. 

 

17.01 órától 17.03 óráig szünet. 

 

Megérkezik a terembe dr. Filó András képviselő! 

 

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

újra olvassa fel a határozati javaslatot. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Ismerteti a határozati javaslatot: …Szentendre Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. a  KMOP-4.6.1-11 számú, „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázaton 

indulni kíván; 

2. biztosítja a pályázathoz szükséges 10 millió Ft összegű önrészt, és ezt az összeget nem 

növeli, függetlenül a kialakuló körülményektől; 

3. a pályázatot támogató döntés feltételeinek ismeretében a Képviselő-testület újra 

tárgyalja az óvodaépítési beruházás megindítását; 

4. felvállalja, hogy a csoportszobák berendezéseinek költségeit közadakozásból, illetve 

egyéb pályázatokból teremti elő; 

5. felkéri a reorganizációért felelős alpolgármestert, hogy a reorganizációs akciótervben 

az óvoda-beruházás megvalósítása élvezzen prioritást, ha szükséges, más feladatok 

ellátása rovására is.  

 

 

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

 

#: 3711   Száma: 12.03.29/4/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 29 17:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100,00 86,67 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 13 100.00 86,67 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   13,33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Kőrösi Tibor 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 - 

Kiss Károly Távol - 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

116/2012. (III. 29.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. a  KMOP-4.6.1-11 számú, „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázaton 

indulni kíván; 

2. biztosítja a pályázathoz szükséges 10 millió Ft összegű önrészt, és ezt az összeget nem 

növeli, függetlenül a kialakuló körülményektől; 
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3. a pályázatot támogató döntés feltételeinek ismeretében a Képviselő-testület újra 

tárgyalja az óvodaépítési beruházás megindítását; 

4. felvállalja, hogy a csoportszobák berendezéseinek költségeit közadakozásból, illetve 

egyéb pályázatokból teremti elő; 

5. felkéri a reorganizációért felelős alpolgármestert, hogy a reorganizációs akciótervben 

az óvoda-beruházás megvalósítása élvezzen prioritást, ha szükséges, más feladatok 

ellátása rovására is.  

 

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

5.  Előterjesztés pályázatok ügyében 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy az előterjesztés három döntést foglal 

magában:  

- az OEP-pel kötött szerződés módosítása,  

- a beszerzett eszközök SZEI részére történő használatba adása, 

- a „gát” programmal kapcsolatos földmű kiviteli terveinek elkészítéséhez döntéshozói 

döntés a közbeszerzési határidő betartása érdekében. 

 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: az előterjesztéshez kiosztott eszközhasználati 

szerződéssel kapcsolatban elmondja, hogy annak végleges tartalmának megfogalmazására a 

Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot kérték volna fel, viszont a gyakorlatban kialakult 

helyzet azt indokolta, hogy a másnapi átadáshoz a kollégák elkészítsék a szerződést. Ez a 

szerződés a jogszabályok értelmében 2012. december 31-ig szól – ingyenes használatba vétel 

mellett –, de vélhetően 2013-tól ezt a konstrukciót át kell gondolni, ha nem az Önkormányzat 

lesz az intézmény fenntartója. Kéri a szerződés jóváhagyását, hogy a másnapi átadáskor a 

szerződés aláírásra kerülhessen. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a finanszírozás plusz költségeiről kér információt, valamint a 

beruházás teljes költségét – eszközbeszerzéssel és minden egyéb költséggel együtt – szeretné 

megtudni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a Közgazdasági Iroda Vezetőjének.  

 

Puhl Márta Közgazdasági Iroda vezetője: a finanszírozás költsége 2012-ben 183 MFt – ami 

azt jelenti, hogy a forgalmi adót kell megfizetni és júliustól a törlesztő részletet, majd a 

következő 3 évben 90.900 EFt, amely a költségvetésben előirányzott tételként szerepel.  

 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik.  
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Puhl Márta Közgazdasági Iroda vezetője: a mikrofonon kívüli beszélgetésre reagálva 

elmondja, hogy most csak az eszközbeszerzésnek az összértékét mondta.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megjegyzi, hogy Irodavezető Asszony kiszámolja a pontos 

összeget, majd erről tájékoztat. 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: az I. határozati javaslat első mondatában a „…kapacitás, 

illetve óraszám…” helyett a „…kapacitás és óraszám…” szövegrészt javasolja, mert a kettő 

együtt érvényes. 

Az eszközhasználati szerződésben pedig a használó szó helyett üzemeltetőt javasol 

szerepeltetni. Megjegyzi, hogy ez a struktúra az eredeti, elfogadott óraszám, azon nem 

változtattak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Címzetes Főjegyző Asszonytól kérdezi, befogadhatóak-e a 

javaslatok. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: igennel válaszol.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a módosító javaslatokat.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: a III. határozati javaslat 5. pontjában nem a közbeszerzési 

szerződés megkötésére kérik fel a Polgármestert, hanem a vállalkozási szerződés 

megkötésére.  

 

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

szavazásra bocsátja egyben a határozati javaslatokat:  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3708   Száma: 12.03.29/4/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 29 16:24  

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: 



 18 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Kőrösi Tibor 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 - 

Kiss Károly Távol - 

 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

117/2012. (III. 29.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy  

1. Szentendre Város Egészségügyi Intézményei a mellékelt kapacitás és óraszám 

struktúrában működjön, 

2. felkéri az Intézményvezetőt, hogy az 1. pontban foglaltaknak megfelelően járjon el, és 

tegyen meg minden további szükséges lépést. 

 

Felelős:  Szentendre Város Egészségügyi Intézményei Intézményvezető 

Határidő:  azonnal 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

118/2012. (III. 29.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. a határozat mellékletét képező lista alapján az orvosi műszerek, informatikai eszközök 

és hozzájuk tartozó bútorok használati jogát ingyenesen, feladatellátáshoz kötötten 

átadja Szentendre Város Egészségügyi Intézményei részére 2012. december 31. 

napjáig, 

2. az intézményi vagyon állami tulajdonba vétele esetén az eszközök finanszírozásáról 

megegyezés szükséges, 
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3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a használati jog átadására vonatkozó szerződést a 

határozat melléklete szerinti tartalommal aláírja. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

119/2012. (III. 29.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete KEOP-2.1.2/2F/09-2010-0002 

pályázat „Szentendrei árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása a történelmi 

óváros védelmének érdekében” című projekttel kapcsolatosan  

1. úgy dönt, hogy a „Vállalkozási szerződés „Szentendre – Duna-korzó árvízvédelmi gát” 

programmal kapcsolatos földmű – ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott tender 

tervek alapján – kiviteli terveinek elkészítésére, és kivitelezésére (FIDIC Piros könyv 

szerint)” lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményes, a SWIETELSKY-

KÖTIVIÉP’B Konzorcium ajánlata érvényes, a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. ajánlata 

érvénytelen, a Szentendrei Vízépítő Konzorcium ajánlata érvénytelen, 

2. úgy dönt, hogy az eljárás nyertese SWIETELSKY-KÖTIVIÉP’B Konzorcium; 

ajánlata: 759.690.252,- Ft + áfa, mely a pályázati forrásból teljes mértékben 

finanszírozható, 

3. elfogadja a közbeszerzési eljárás írásbeli összegezését a határozat melléklete szerinti 

tartalommal 

4. felkéri a Pro Szentendre Kft-t az érintettek tájékoztatására 

5. felkéri a Polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére 

6. a jelen határozat hatálybalépésének feltétele, hogy az NFÜ KFF 4/2011. (I.28.) Korm. 

rendelet szerinti szabályossági tanúsítványa a jelen döntéssel összhangban álló 

tartalommal megérkezzen a Polgármesteri Hivatalba. 

 

Felelős:   

1., 2., 3., 5.,6. pont: Polgármester, Jegyző 

4. pont: Pro Szentendre Kft. 

Határidő: 2012. április 30. 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

6.  Előterjesztés a HOFER MAGYARORSZÁG Ingatlan Kft-vel kötendő 

szerződésekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy a város határában épüli ALDI 

élelmiszer áruház kapcsán egy felajánlás elfogadásáról kell döntenie a testületnek.  

Figyelembe véve a város erőfeszítéseit, a cég szeretne hozzájárulni a növényzet 

kialakításához.  
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dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: jelzi, hogy az ALDI azt kérte, hogy a támogatási 

szerződésben a fizetési határidő 15 nap legyen. Véleménye szerint ez befogadható.  

 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3713   Száma: 12.03.29/6/0/A/KT 

Ideje: 2012 március 29 17:11  

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 - 

dr. Kőrösi Tibor 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 - 

Kiss Károly Távol - 

 

 

 

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

120/2012. (III. 29.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a HOFER 

MAGYARORSZÁG Ingatlan Kft-vel (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) kötendő 

szerződéseket a határozat 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal, felkéri a Polgármestert a 

szerződéskötésre. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

 

 

7.  Egyebek 

 

dr. Filó András képviselő: bejelenti, hogy a jövőben független képviselőként vesz részt a 

munkában és nem a Jobbik Magyarországért Mozgalom színeiben.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megkérdezi, hogy nyilvánosan is megtudhatnak-e többet?  

 

dr. Filó András képviselő: elmondja, hogy azért, mert megszavazta a reorganizációért felelős  

alpolgármester megválasztását, fegyelmi eljárás keretében kizárták őt, amely ellen nem kíván 

fellebbezni, a folytatást pedig meglátja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tudomásul veszi a bejelentést, és elmondja, hogy szomorúan 

veszik tudomásul, hogy egy összefogás ezt eredményezte.  

 

Zakar Ágnes képviselő:  

- a lakossági fórumot követően bejárást tartottak a Sas utcai patikánál a parkolással 

kapcsolatos probléma mielőbbi megoldása érdekében, melyről jegyzőkönyv is készült. 

Kéri Címzetes Főjegyző Asszonyt, nézzen utána, hogy halad-e az ott hozott javaslat 

végrehajtása.  

- a Füzespark lakótelepen javaslatuk alapján megtörtént a forgalommódosítás, amelynek 

a táblázása folyamatban van. Köszöni a lakók nevében.  

- Füzespark lakótelepiek OTP automatát szeretnének, de eddig kérésükre még választ 

sem kaptak. A Hivatal segítségét kéri az ügyben. 

 

Tolonics Gyula képviselő: az Iskola utca egyirányúsítása a Szamárhegy forgalomcsökkentése 

érdekében történt. Folyamatos forgalomszámlálás alapján mintegy 70 autó van még, amely 

most is ezt az utcát használja, amely több szempontból is veszélyes. Kéri a táblák 

betartásának az ellenőrzésére figyeljenek és ha kell, kérjék a Rendőrség segítségét is.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felhívja a figyelmet, hogy a Reorganizációért felelős 

alpolgármester úr a jövő héten meg kívánja kezdeni az egyeztetéseket az akcióterv 

vonatkozásában, akinek megadja a szót. 
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Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: tájékoztat, hogy 5-én (csütörtökre) 

tervezik az akcióterv megtárgyalását. Elmondja, hogy a terv készen van, és dinamikusan 

változik, hiszen folyamatosan kapja az információkat. Felhívja a figyelmet, hogy akit érdekel 

az anyag, négyszemközt is szívesen áll rendelkezésére. Elmondja, hogy rövid anyagot készít, 

amelyet a beszélgetések következtében még változtatni fog, ezért véleménye szerint 4-én 

(szerdán) készül el végleges formájában. Kedden informális ülés keretében ismerteti az 

elkészült anyagot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megerősíti, hogy április 3-án, kedden informális ülés tartanak, 

majd szerdán mindenki megteheti javaslatát, és csütörtökön lesz rendkívüli testületi ülés.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: továbbiakban elmondja, hogy az 

akcióterv arról szól, hogy milyen munkaterv szerint fogják az egész város gazdálkodását 

rendbe tenni nyolc hónap alatt. Példaként a V-8 Uszodával kapcsolatos javaslatot említi, 

amely az uszoda energiahasználatának cseréjére vonatkozik. Ennek költségét tartalmazza az 

akcióterv, de azt nem, hogy ennek részletes megoldása milyen berendezéssel történjen. Kéri a 

képviselőket, hogy azt gondolják végig, hogy az egész város gazdálkodásának a módosítását 

milyen ütemezéssel csinálják meg. Fontosnak tartja azt is elmondani, hogy április elején – az 

akcióterv kapcsán – elkezdődik egy teljesen új költségvetés elkészítése, amely elkészülte után 

már látható annak eredménye. Elmondja, hogy félreértésből adódott az a vélemény, hogy 

nincs szükség a testület döntéseire – ez a kezdeti ismereteinek hiányából adódott – sőt sokkal 

sűrűbben kell majd döntéseket hoznia, amelyekhez nagyon profi előterjesztéseket ígér.  

 

Zakar Ágnes képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a hétvégén a város több pontján lesz 

nagytakarítás, kéri kapcsolódjanak a munkába.   

 

dr. Pázmány Annamária képviselő:  

- a Katona József utcai lakók az utca minőségét kifogásolják – jogosan – és már saját 

erőből is próbálják rendbe tenni, de annyit kérnek az Önkormányzattól, hogy az utca-

táblát cseréljék ki.  

- a Deli Antal utcában kifogásolják a lakók, hogy nem kaptak arról értesítést, hogy az 

általuk közterületként használt terület lakóövezetté minősült. Ilyen döntések esetében 

kéri, hogy legalább a közvetlen szomszédok kapjanak értesítést.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: nem érti a problémát, mert a jelzett terület mindig 

beépítetlen terület volt.  

 

Mikrofonon kívül pontosítja a problémát  Képviselő Asszony.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: köszöni a MűvészetMalom megnyitóján való részvételt és 

meghívja a képviselőket a pénteken 11 órakor kerül sor az eszközátadásra a SZEI-ben.  

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, 17.24 órakor az ülést bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

polgármester címzetes főjegyző 
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