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Szám: 38/2012. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2012. november 22-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel  

tartott rendkívüli üléséről 

 

 

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

alpolgármester, Dicső Zoltán, dr. Dukai Miklós, Fekete János, Fülöp 

Zsolt, Kun Csaba, dr. Kőrösi Tibor, Magyar Judit, Pintér Ádám és 

Tolonics Gyula képviselők.   

 

Távol van: dr. Filó András, Kiss Károly, dr. Pázmány Annamária és Zakar Ágnes 

képviselők. 

   

Hivatalból jelen 

van az ülésen:  dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző, dr. Gerendás Gábor aljegyző, 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

Tanácskozási joggal jelen van az ülésen:  Kroó József VSZ Zrt. vezérigazgatója, dr. habil 

Kálnoki-Gyöngyössy Márton Kulturális és turisztikai vezető, Bartha 

Enikő Önkormányzati és Szervezési Iroda vezetője,  Remele Antónia 

személyügyi referens, Mandula Gergely VSz Zrt. Közterület-

fenntartási divízióvezető, Fehér Zoltán VSZ Zrt. Közétkeztetési 

divízióvezető, Pálinkás Attila  VSZ Zrt. Hulladékgazdálkodási és 

Köztisztasági divízióvezető. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az ülést 17.13 órakor megnyitja, jelenlévő képviselők száma 

11 fő, az ülés határozatképes.  

Tájékoztat, hogy a PMMI valamint Verőce, Zebegény és Tápiószele Önkormányzata között 

kötendő közfeladat ellátási megállapodások jóváhagyása című előterjesztéséhez kiegészítés 

készült, illetve arról hogy ez a napirendi pont és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 

valamint a Gondozási Központ Szentendre intézmények fenntartásáról szóló társulási 

megállapodások, valamint a kistérség megszűnésével kapcsolatos egyéb kérdések című 

előterjesztés utolsóként kerül megtárgyalásra.  

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a napirend elfogadását:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4127   Száma: 12.11.22/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 november 22 17:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

 

NAPIREND 

 

 

  Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő 

1. 

A Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat, valamint a Gondozási 

Központ Szentendre intézmények 

fenntartásáról szóló társulási 

megállapodások, valamint a 

kistérség megszűnésével kapcsolatos 

egyéb kérdések 

Előterjesztés 
dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

dr. Gerendás 

Gábor 

2. 
Mobil árvízvédelmi fal elemeinek 

elhelyezése 
Előterjesztés 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

dr. Weszner Judit 
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3. 

Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2012. évi 

költségvetéséről szóló 13/2012. 

(II.20.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról szóló …/2012. (....) 

önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztés 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

dr. Gombos 

Andrea 

4. 
Szentendre Város energiastratégiája 

kidolgozásának Városi Szolgáltató 

Zrt.-hez való utalása 

Előterjesztés 
Kroó József 

vezérigazgató 

Kroó József 

vezérigazgató 

5 

PMMI valamint Verőce, Zebegény 

és Tápiószele Önkormányzata között 

kötendő közfeladat ellátási 

megállapodások jóváhagyása 

Előterjesztés 

dr. habil Kálnoki-

Gyöngyössy 

Márton 

dr. Gerendás 

Gábor 

6 

A helyi tömegközlekedés változásai 

által Izbégen okozott nehézségek 

orvoslása valamint a menetrend 

pontosítása 

Előterjesztés 
dr. Török Balázs 

alpolgármester 

Sándorné Vincze 

Viktória 

7 

Szentendrei Korközpont 

létrehozásáról, Szeniorok 

Akadémiájáról és kedvezményes 

képzésekről 

Előterjesztés 
dr. Török Balázs 

alpolgármester 
Kosztek Gabriella 

8 

Füzespark lakótelep épületeit 

körülvevő terület ingatlanának a 

Magyar Államtól való térítésmentes 

megszerzése 

Előterjesztés 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

Ferenczné Kovács 

Hajnalka 

9 

Szentendre Város 

Önkormányzatának közétkeztetési 

feladatai 

Tájékoztató 
Kroó József 

vezérigazgató 
Fehér Zoltán 

10 
Szentendre és Térsége TDM Kft. 

által beszerzett faházak 
Tájékoztató 

dr. habil Kálnoki-

Gyöngyössy 

Márton 

dr. habil Kálnoki-

Gyöngyössy 

Márton 

11. 

a Duna – Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás, 

KEOP – 1.1.1/2F/09-11-2011-0002 

azonosítószámú, 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése tárgyú projekt 

Tájékoztató 
Kroó József 

vezérigazgató 
Pálinkás Attila 
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1. Előterjesztés Mobil árvízvédelmi fal elemeinek elhelyezése tárgyában 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

Megérkezik a terembe dr. Pázmány Annamária képviselő, jelen van 12 fő. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az előterjesztő Reorganizációért felelős 

alpolgármesternek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: nincs kiegészítése az 

előterjesztéshez. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdése, hogy a jelzáloggal terhelt területek kisebbek lesznek, mellyel 

kapcsolatban volt-e egyeztetés? 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Budapest Bankkal egyeztettek, ők 

nem kértek más biztosítékot. Formailag már elkezdték a papírmunkát.  

 

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

határozati javaslat elfogadását:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4128   Száma: 12.11.22/1/0/A/KT 

Ideje: 2012 november 22 17:16  

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 - 

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

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

353/2012. (XI. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szentendrei árvízvédelmi védmű 

megerősítése és átalakítása a történelmi óváros védelmének érdekében” c., KEOP-

2.1.2/2F/09-2010-0002 azonosítószámú pályázattal kapcsolatosan 

1. a 285/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

„1. ….a mobil árvízvédelmi fal elemek tárolására szolgáló csarnokot a per tárgyává 

vált korábbi helyszín (12/9 hrsz) helyett az alábbi helyszínen kívánja megépíttetni: 

VSZ Zrt. telephelye, amennyiben ehhez a Közreműködő Szervezet hozzájárul, 

 

2. felkéri a Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatóját, mint az ingatlan tulajdonos hivatalos 

képviselőjét, hogy a 453/2 hrsz-ú ingatlan esetében haladéktalanul indítsa meg a 

telekalakítási eljárást, és biztosítsa annak költségeit, 

3. felkéri a Polgármestert és a Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatóját, hogy a pontos 

helyszínt jelöljék ki, 

4. felkéri a Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatóját, hogy a projekt megvalósulása 

érdekében a leválasztott telek vonatkozásában adjon ki tulajdonosi hozzájárulást. 

 

Felelős:      VSZ Zrt. vezérigazgató, Polgármester 

Határidő:   azonnal 

 

 

2.  Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. 

évi költségvetéséről szóló 13/2012. (II.20.) Önk. sz. rendelet módosításáról szóló 

…/2012. (....) önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az előterjesztő, Reorganizációért felelős 

alpolgármesternek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: nincs kiegészítése az 

előterjesztéshez.  

 

Magyar Judit képviselő: kérdése, hogy miért emelték fel a Polgármester döntési hatáskörét 

10 MFt értékhatárig? Az ellenzék minden alkalommal tiltakozott a Polgármester döntési 

hatáskörének emelése ellen.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: nem akart emelést, de a Reorganizációért felelős 

alpolgármester meggyőzte őt, hogy a gyorsaság és hatékonyság miatt célszerű ez a megoldás.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: megerősíti, hogy nagyon sok dolog 

miatt sürgősségi indítványt kellett a Képviselő-testület elé hozni – mellyel kapcsolatban előző 

heti példát említ – de így valóban gyorsabban és hatékonyabban tudnak dolgozni.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: ellentmond az előző hozzászólásnak, mert a képviselők javasolták már 

többször, hogy a Polgármestert és a bizottságokat nagyobb hatáskörrel kell ellátni. Bízik 

abban, hogy a bizottságok is megkapják a nagyobb hatáskörüket, így a testület elé olyan 

anyagok kerülhetnének, amelyekben már csak dönteni kell. Úgy gondolja, hogy ha a 

Polgármestert megválasztották, akkor a vagyonnal kapcsolatos felelősséget is vállalnia kell.  

 

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

rendelet elfogadását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4129   Száma: 12.11.22/2/0/A/KT 

Ideje: 2012 november 22 17:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91.67 73.33 

Nem 1 8.33 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Magyar Judit Nem - 

dr. Filó András Távol - 
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Kiss Károly Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2012. (XI.23.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 13/2012. (II.20.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi törvény 16.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében, a Magyarország 2012. évi központi 

költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben meghatározottaknak megfelelően 

Szentendre Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 13/2012. (II.20.) 

önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A Rendelet 10. §- a új (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

(3) A Képviselő-testület a Polgármesternek 10.000.000,- Ft, azaz tíz-millió forint egyedi 

ügyleti értékhatárig - a Gazdasági Alpolgármester és a Jegyző együttes ellenjegyzése mellett – 

kötelezettség vállalási jogot biztosít a költségvetés általános tartaléka terhére. A Polgármester 

a tartalék terhére végzett kötelezettség vállalásról a soron következő ülésén tájékoztatja a 

Képviselő-testületet. 

 

2.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit 2012. december 31. 

napjáig kell alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2012. november 22. 

. 

 

dr. Dietz Ferenc                   dr. Molnár Ildikó 

                           polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

           

3. Előterjesztés Szentendre Város Energiastratégiája kidolgozásának Városi 

Szolgáltató Zrt.-hez való utalásáról 

Előadó: Kroó József Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgató 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az előterjesztő VSz Zrt. Vezérigazgatójának.  
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Kroó József VSz Zrt. vezérigazgatója: nincs szóbeli kiegészítése.  

 

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

Bizottság a határozati javaslat „A” változatát támogatta. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslat „A” változatát. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4130   Száma: 12.11.22/3/0/A/KT 

Ideje: 2012 november 22 17:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

354/2012. (XI. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Szentendre Város 

energiastratégiája költséghatékony megoldását, ezért úgy dönt, hogy 

 

1. hatályon kívül helyezi: a Szentendre Város energiastratégiai pályázat kiírásáról szóló 

303/2012.(IX.27.) Kt. sz. határozatot; 

2. megbízza Szabó Zoltán energetikust Szentendre Város energiastratégiájának 

kidolgozásával; 

3. felkéri Kroó József vezérigazgatót a szakmai felügyelet ellátásával. 

 

Felelős:  VSZ Zrt vezérigazgató 

Határidő:  azonnal 

 

 

4. Előterjesztés a helyi tömegközlekedés változásai által Izbégen okozott nehézségek 

orvoslásáról, valamint menetrend pontosításról 

Előadó: dr. Török Balázs általános alpolgármester  

 

 

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

előterjesztőnek, dr. Török Balázs általános alpolgármesternek.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Az előterjesztés alapját az izbégi lakosság által 

kért igények képezik. A 2012. december 1-i változás, hogy különválik a helyi és helyközi 

tarifarendszer. Izbégen a buszok fele helyi, a másik fele pedig helyközi járat, ezáltal a 

lakosságnak az eddig megszokott buszok közül kellett volna választani. Ezért javasolja, hogy 

a Képviselő-testület fogadja el azon szándékát, hogy minisztériummal és a VOLÁNBUSZ-

szal szeretne egy olyan megegyezést létrehozni, hogy Izbég városrészen a helyi bérlet a 

helyközi buszokon is érvényes legyen.  

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: Felhívja a figyelmet, hogy nemcsak Izbéget érinti ez a probléma, 

hanem a pismányiakat is. Sok embernek kiesik a reggeli, illetve a délutáni járatokból. Kéri 

ezeket is vegyék figyelembe, és a későbbiekben orvosolják azokat. Véleménye szerint most 

próbálják ki, hogy hogyan működik az új rendszer, és a tapasztalatok alapján lehet finomítani 

a járatokon. Kérdezi, hogy vannak-e számítások arra vonatkozóan, hogy a helyi járatok 

sűrítése nem lenne-e egyszerűbb, mint az az adminisztratív rendszer, hogy gyűjteni kell a 

jegyeket, és majd csak ezután történik kompenzáció?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Török Balázs általános alpolgármesternek.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Végeztek számításokat ezzel kapcsolatban, és ez 

nagy költségeket jelentene, nem csak kilométer költségben jelenne meg, és busz sem áll 

rendelkezésre. Ehhez új busz beszerzése lenne szükséges. Bízik benne, hogy december és 

2013. január között lesznek pontosabb statisztikai és pénzügyi adataik ahhoz, hogy 
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finomításokat és pontosításokat tegyenek. Jelenleg tárgyalási folyamat közepén vannak, és ez 

után következik a finomítás. A pismányi körjárat marad reggel és este is.  

 

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

Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba GVB elnök: A helyi és helyközi járatokkal kapcsolatban tesz észrevételeket, 

továbbá kérdéseket tesz fel, a tarifákra vonatkozóan. Továbbá kérdezi, hogy a helyközi 

járatokon közlekedők bérlete érvényes-e a helyi járaton?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Török Balázs általános alpolgármesternek.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Válaszol Kun Csabának, a GVB elnökének a 

helyközi és helyi járatok tarifáira és térítéseire vonatkozóan. Továbbá a helyközi járattal 

kapcsolatos kérdésére válaszolva elmondja, hogy a helyközi járatok, és azok tarifái nem 

változnak.  

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: Pismánnyal kapcsolatban ismét kihangsúlyozza a járatok sűrítésének 

szükségességét. Kérdezi, hogy lehet-e tudni, hogy mennyi megtakarítás várható az előző 

szerződéshez képest? 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: A Pismányi járatokkal kapcsolatban elmondja, 

hogy mindenhol, ahol indokolt ott változtatni fognak, ha a lehetőségek megengedik. A helyi 

tömegközlekedés biztosítása az eddigi 87 millió forint helyett 56 millió forintba fog kerülni.  

 

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

határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4131   Száma: 12.11.22/4/0/A/KT 

Ideje: 2012 november 22 17:37  

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: 
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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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Magyar Judit Tart. - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

355/2012. (XI. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. felhatalmazza az Alpolgármestert, hogy a helyközi tömegközlekedési 

közszolgáltatóval folytasson tárgyalásokat a pilisszentlászlói és dömörkapui helyközi 

járatokon a helyi bérletek elfogadásra kerülhessenek és ezen tárgyalások 

eredményeként születő megállapodás-tervezetet terjessze a testület elé jóváhagyásra; 

2. a mellékletben lévő konstrukció szerinti költségtérítési rendszert 2012. december 1-től 

2013. január 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan elfogadja, annak végrehajtására 

felkéri az Általános Alpolgármestert és ehhez a költségvetésben 793 000 Ft 

összegkeret elkülönítését jóváhagyja. A költségtérítés eljárási szabályainak az utasok 

érdekében történő részletesebb kialakítására felhatalmazza az Általános 

Alpolgármestert, melyről a testületet utóbb tájékoztatni köteles. 

3. elfogadja a 2. számú melléklet szerinti menetrend módosítást december 1-jei hatállyal. 

 

 

Határidő: 1. 2013. február 1. 

 2. azonnal  

Felelős:  Általános Alpolgármester 
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1. számú melléklet 

 

 

Átmeneti költségtérítési rendszer a Szentendre Városi helyi tömegközlekedés egyes 

vonatkozásában 

 

 

Az intézkedésre a városi tömegközlekedésben 2012. december 1-vel beálló változások folytán 

az Izbég városrészben keletkező tapasztalható utazási érdeksérelmek átmeneti orvoslása miatt 

kerül sor. 

 

Az intézkedés 2012. december 1-től visszavonásig, de legfeljebb 2013. január 31-ig van 

érvényben. 

 

 

Az átmeneti költségtérítés érvényesítési területe: 

Azon szentendrei állandó lakcímmel rendelkező, a helyi tömegközlekedést igénybe vevő 

lakosok, akik a Pilisszentlászlói úton zajló helyi tömegközlekedés igénybevételére jogosító 

helyi bérlettel rendelkeznek, abban az esetben, ha ugyanezen útvonalon történő utazás végett, 

azaz a „Szentendre, Izbégi elágazás” és „Szentendre Szarvashegytelep” megállók közötti 

utazásra helyközi autóbuszjáratot vesznek igénybe, ezen lakosok ezen helyközi utazásra 

jogosító menetjegyük árának bizonyos megtérítésére tarthatnak igényt (továbbiakban: 

átmeneti költségtérítés). 

 

Az átmeneti költségtérítés mértéke: 

Az átmeneti költségtérítés mértéke a helyközi menetjegy bruttó árának 70 százaléka. Egy utas 

egy hónapra összesen 10 db megváltott és kezelt helyközi menetjegye után veheti igénybe az 

átmeneti költségtérítést. 

 

Az átmeneti költségtérítés érvényesítésének módja: 

A lakos a Városi Ügyfélszolgálat (Dunakorzó 18.) révén kaphatja meg a neki járó összeget. A 

jogosultság igazolásához a lakosnak a Városi Ügyfélszolgálaton be kell mutatnia 

személyigazolványát és lakcímkártyáját, az elszámolni kívánt helyközi menetjegyeket és az 

elszámolni kívánt helyközi menetjegyek igénybevételi időszakára vonatkozó helyi bérletét. 

 

Az eljárási szabályokat az Általános Alpolgármester fogja részletesen meghatározni. 
 

A 2. sz. melléklet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

           

5. Előterjesztés szentendrei Korközpont létrehozásáról, Szeniorok Akadémiájáról és 

kedvezményes képzésekről  

Előadó: dr. Török Balázs általános alpolgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az előterjesztő Általános alpolgármesternek.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kiegészítésként elmondja, hogy a javaslatot az Idősügyi 

Tanács is támogatja, és pozitívak a visszajelzések a SZESZA előadásairól is. 
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Fülöp Zsolt képviselő: kérdése, hogy a Központot ki fogja működtetni? Az elmondottak 

szerint a helyi nyugdíjasok és a Zsigmond Király Főiskola előadói ingyen tartják előadásait, 

ugyanakkor a táblázatban iroda-fenntartási költség szerepel. Javasolja, hogy vizsgálják meg 

annak lehetőségét, hogy egy másik iroda mellé betelepítik, vagy egy civil egyesület 

befogadná. Véleménye szerint a költséget egyéb programok szervezésére lehetne fordítani.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: lehet, hogy a táblázat félreérthető, mert ez a költség a 

papír-, festékpatron- és telefon-költséget fedezi, illetve kisebb vásárlásokat szolgálja, nem a 

helyiség fenntartását.  Egyébként egy szépen kialakított irodáról van szó, melynek előnye, 

hogy az Ügyfélszolgálati Irodához is közel van.  

 

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

határozati javaslat elfogadását.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

 

#: 4132   Száma: 12.11.22/5/0/A/KT 

Ideje: 2012 november 22 17:43  

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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

dr. Filó András Távol - 
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Kiss Károly Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

356/2012. (XI. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. Szentendrei Korközpont néven új szenior kezdeményezést indít és Korközpont néven 

komplex szolgáltató központot hoz létre a szenior korosztály részére. 

2. A Korközpont feladatai: 

- Szentendrei Korközpont ügyfélszolgálat a Szentendre, Duna-korzó 18. sz. alatt 

- Szentendrei Szeniorok Akadémiája, SZESZA 

- Szentendrei Szeniorok Iskolája, SZESZI 

- Szociális térkép készítése 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetés tervezése során vegye 

figyelembe a Szentendrei Korközpontot 400 eFt bevétellel és 1.108 eFt kiadással.  

 

 

Határidő:   folyamatos, 2013.január 31.  

Felelős:   Általános Alpolgármester 

 

 

          

6. Előterjesztés a Füzespark lakótelep épületeit körülvevő terület ingatlanának a 

Magyar Államtól való térítésmentes megszerzéséről 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést. Kérdés, észrevétel nem 

lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4133   Száma: 12.11.22/6/0/A/KT 

Ideje: 2012 november 22 17:44  

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 
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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 - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Pintér Ádám SZISB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

357/2012. (XI. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 

a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában álló, és Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

vagyonkezelésében álló Szentendre, belterület 2794/17 hrsz-ú kivett közterület megnevezésű, 

az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „belterület 2794/17 helyrajzi szám alatt 15.828 m2 

területű ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Pest Megyei Területi Irodájánál a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján közutak és közterületek 

fenntartása érdekében, közutak és közterületek fenntartása céljából. 

 

2. ennek megvalósulása érdekében nyilatkozik, hogy az állami vagyonnal való gazdálkodásról 

szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint az 

ingatlan tulajdonba adása esetén vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 

megtérítését. 

 

3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen határozatában foglaltak alapján a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezze az 1. pontban meghatározott ingatlan 

térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerülését.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 
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7.  Tájékoztató Szentendre Város Önkormányzatának közétkeztetési feladatairól 

 Előadó: Kroó József VSz Zrt. vezérigazgató 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az előterjesztő VSz Zrt. Vezérigazgatónak.  

 

Kroó József VSz Zrt. vezérigazgató: nincs kiegészítése.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés, észrevétel nem lévén megállapítja, hogy a tájékoztatót 

a Képviselő-testület elfogadta.  

 

 

8.  Tájékoztató Szentendre és Térsége TDM Kft. által beszerzett faházak 

beszerzéséről 

 Előadó: Dr. habil Kálnoki-Gyöngyössy Márton kulturális és turisztikai vezető  
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az előterjesztő Kulturális és turisztikai 

vezetőnek.  

 

Dr. habil Kálnoki-Gyöngyössy Márton kulturális és turisztikai vezető: nincs kiegészítése.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés, észrevétel nem lévén megállapítja, hogy a tájékoztatót 

a Képviselő-testület elfogadta.  

 

 

 

9. Tájékoztató a Duna – Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, 

KEOP – 1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosítószámú, hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése tárgyú projekttel kapcsolatban 

Előadó: Kroó József VSz Zrt. vezérigazgató 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az előterjesztő VSz Zrt. Vezérigazgatónak.  

 

Kroó József VSz Zrt. vezérigazgató: nincs kiegészítése.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés, észrevétel nem lévén megállapítja, hogy a tájékoztatót 

a Képviselő-testület elfogadta.  

Indítványozza, hogy a következő napirendi pont tárgyalása után öt perc szünetet tartsanak, 

melyet szavazásra bocsát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4134   Száma: 12.11.22/9/0/A/KT 

Ideje: 2012 november 22 17:45  

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. 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 - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Pintér Ádám SZISB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

10. Előterjesztés a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Gondozási 

Központ Szentendre intézmények fenntartásáról szóló társulási megállapodások, 

valamint a kistérség megszűnésével kapcsolatos egyéb kérdésekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  
 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést. Kérdés, észrevétel nem 

lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4135   Száma: 12.11.22/10/0/A/KT 

Ideje: 2012 november 22 17:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 
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Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Pintér Ádám SZISB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

358/2012. (XI. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a határozat mellékletét képező tartalommal az intézmény fenntartói jogának 

társulásra történő átruházásával társulási megállapodást köt a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat fenntartására Budakalász, Dunabogdány, Kisoroszi, 

Leányfalu, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Tahitótfalu és Visegrád 

önkormányzataival; 

 

2. a határozat mellékletét képező tartalommal a fenntartói jog megtartásával társulási 

megállapodást köt a Gondozási Központ Szentendre fenntartására Pilisszentlászló 

Önkormányzatával;  

 

 

3. elfogadja a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó 

társulással kötendő, a Szentendre, Szentlászlói út 89. szám alatti ingatlanra 

vonatkozó vagyonkezelési szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal 

 

4. felhatalmazza a polgármestert az 1-3. pont szerinti szerződések aláírására.  
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5. a 337/2012. (XI. 8.) Kt. sz. határozata 2. pontját hatályon kívül helyezi és ezzel 

egyidejűleg elvállalja Pomáz Város Önkormányzat helyett a DPÖTKT-nak 

Csobánka Község Önkormányzata elleni pénzügyi követelése behajtására irányuló 

peres és egyéb eljárásokkal kapcsolatos feladatok megrendelését és a feladatok 

elvégzésének ellenőrzését a DPÖTKT perbeli jogutódjaként, jóváhagyja, hogy a 

képviselet sikerdíjas formában kerüljön díjazásra a behajtott összeg maximum 10 

%-ának megfelelő összegben, továbbá vállalja a sikerdíj kifizetését követően 

megmaradt, befolyt követelés tagönkormányzatok közötti, a 2012. január elsején a 

KÖZIGAZGATÁSI ÉS ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 

KÖZPONTI HIVATALA  honlapján elérhető nyilvános lakosságszám adatok 

alapján történő lakosságarányos felosztását, azzal, hogy a befolyt összeg kamat 

része nem illeti meg lakosságarányosan Csobánka Község Önkormányzatát, 

valamint azzal hogy amennyiben az eljárás nem vezet eredményre, vagy 

kedvezőtlen kimenetelű lesz, az így keletkező kötelezettségeiért a többi 

tagönkormányzat a perbeli jogutódként megjelölt tagönkormányzattal együttesen, 

a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 334. 

§ (1) bekezdés szerint lakosságszám arányosan felel 

 

6. a 90/2008. (III.11.) Kt. sz. határozatát és a 76/2009. (III.12.) Kt. sz. határozatát 

akként módosítja, hogy a 2013. január 1-jétől jogutód nélkül megszűnő 

Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása helyébe a 

„Pilisi Zöldút, természetjáró és tematikus túrautak újszerű megközelítésben” című, 

KMOP-3.1.1/A-2008-0006 jelű pályázati projekt keretében pályázó konzorcium 

vezetője, Pilisszentkereszt Község Önkormányzata lép. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

17.47 órától 18.05 óráig szünet.  

 

 

11. Előterjesztés a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre Város 

Önkormányzata, valamint Verőce, Zebegény és Tápiószele Önkormányzata 

között kötendő közfeladat ellátási megállapodások jóváhagyásáról, valamint a 

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Pest Megyei Könyvtár átvételéről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, elmondja, hogy az 

előterjesztéshez kiegészítés is készült. Az elképzelések szerint Ferenczy Múzeum néven 

kerülne át a megyei hatókörű múzeum, azon kívül a PMK Művelődési Központ. A Ferenczy 

Múzeumhoz kerülne tagintézményként, a Zebegényi Szőnyi Múzeum, a Verőcei Gorka 

Múzeum, és a Tápiószelei Blaskovich Múzeum, továbbá Gödöllőn, Cegléden, és Budapesten 

lennének a raktárak. Folyamatosan egyeztetések vannak annak érdekében, hogy ne 

változzanak a régészeti feltárásokra vonatkozó jelenleg hatályos jogszabályi előírások. A 

tárgyalásokat segítené a Képviselő-testület erre vonatkozó határozata, mivel tudomása szerint 

nagy összegű kifizetetlen számlával rendelkezik a két intézmény, ezért minden fórumon 

igyekeznek elérni azt, hogy az állam adósság nélkül adja át azokat. Ez ügyben határozott 
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álláspontot kell képviselni. Elmondja, hogy a mai nap folyamán érkezett egy levél ezzel 

összefüggésben, melyről tájékoztatást ad dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Emberi Erőforrás 

Minisztérium kultúrpolitikáért felelős államtitkár helyettesétől ma délután érkezett egy levél, 

amelynek már az elején a helyettes Államtitkár leszögezi, hogy az Alkotmánybíróság 

határozat alapján ez a levél nem minősül állásfoglalásnak, vagy jogi iránymutatásnak, de 

ebben jelzi, hogy mind a Könyvtár, mind a Megyei Múzeum  külön működtetését tartja  

jogszerű működtetési formának. Akkor látja a szakmai munkát hatékonyan elvégezhetőnek, 

ha a két intézménytípus önállóan működik, de ez az iránymutatás, az államtitkár levele 

alapján sem minősül állásfoglalásnak, vagy jogi iránymutatásnak.  

 

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

alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Mindenképpen azt javasolja, hogy a 

PMMI a PMK, és a Lakótelepi Könyvtár is kerüljön egy irányítás alá, mert így mind az 

irányítás és mind a városmenedzsment szervezetbe való beillesztés miatt sokkal egyszerűbb. 

Javasolja elfogadni a határozatot.  

 

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

 

Magyar Judit képviselő: Kérdezi, hogy amennyiben átveszik az intézményeket, és nem 

fedezhetőek a költségek, akkor megváltoztatható-e a döntés? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Felmondási jog szerepel a szerződésben. Megadja a szót dr. 

habil. Kálnoki-Gyöngyössy Márton kulturális és turisztikai vezetőnek. 

 

dr. habil. Kálnoki-Gyöngyössy Márton kulturális és turisztikai vezető: Felmondási jog van.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: A felsorolásban az átvételre kerülő intézmények között nem 

látja a Castrumot, kérdezi, mi ennek az oka? 

 

dr. habil. Kálnoki-Gyöngyössy Márton kulturális és turisztikai vezető: A Castrum esetében 

sajátos jogi helyzet van, egy része a város tulajdona, a másik része pedig állami tulajdon, 

mely így is marad, és jelenleg is a Múzeum vagyonkezelésében van.  Továbbá elmondja, hogy 

a miniszteri egyetértés nem azért van, mert az Állam hatalmaskodni akar, hanem azért, mert 

az ingatlan és ingó vagyon állami tulajdon és az is marad. A könyvtár esetében az ingóságok 

és a könyvállomány átkerül az Önkormányzat tulajdonában, de minden egyéb vagyonelem 

állami tulajdonként megy tovább. Ezért van a Miniszternek pl. az alapító okiratok kiadásánál 

is előzetes egyetértési joga a törvény szerint.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Gerendás Gábor aljegyzőnek. 

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző: Felsorolja az alapító okirattal kapcsolatos pontosításokat.  

 

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

határozati javaslatot.  

Szavazás eredménye 
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#: 4136   Száma: 12.11.22/11/0/A/KT 

Ideje: 2012 november 22 18:13  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Pintér Ádám SZISB elnök Távol - 

Zakar Ágnes OKB 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 

359/2012. (XI. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a 2013. január elsejétől fenntartásába kerülő megyei hatókörű városi múzeum 

tagintézményeként kívánja működtetni a Blaskovich Múzeumot (Tápiószele, 

Múzeum út 13.), a Gorka Kerámia Kiállítást (Verőce, Szamos utca 22.), és a 

Szőnyi István Emlékmúzeumot (Zebegény, Bartóky József utca 7.) 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy Tápiószele, Verőce és Zebegény 

Önkormányzataival a határozat mellékletét képező tartalommal feladatellátási 

megállapodást kössön.  
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3. a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Pest Megyei Könyvtár és a Pest 

Megyei Múzeumok Igazgatósága módosító okiratát, valamint a Ferenczy Múzeum 

és Könyvtár küldetésnyilatkozatát és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 

és véleményezésre megküldi a kultúráért felelős miniszternek; 

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pest Megyei Könyvtár és a Pest Megyei 

Múzeumok Igazgatósága átvételéről szóló szerződéseket aláírja a melléklet szerinti 

tartalommal; 

5. az általa fenntartott Ferenczy Múzeum és Könyvtár tagintézményeként 2013. 

január 1-től fenntartásába kívánja venni a kiemelt jelentőségű Pest megyei 

romokat (a Visegrádi Fellegvárat; a Visegrádi Salamon tornyot; a Visegrád, 

Sibrik-dombon található várispánsági, valamint a pilisszentkereszti ciszterci 

apátsági romokat), ezért felkéri a polgármestert, valamint a kulturális és turisztikai 

vezetőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket ennek megvalósítása 

érdekében; 

6. az 1. pontban megjelölt intézményeket vagy azok jelenlegi fenntartóját terhelő 

semmilyen adósságot nem tud átvállalni, ezért felhívja a polgármestert, hogy 

járjon el az illetékes minisztériumoknál annak érdekében, hogy az átadásig ezen 

intézmények valamennyi lejárt szállítói tartozását, valamint a Pajor kúria 

felújításának teljes költségét egyenlítse ki az állami fenntartó, vagy vállaljon 

kötelezettséget annak 2013. évben történő kiegyenlítésére; 

7. az 1. pontban megjelölt intézményeket a biztonságos működtetés érdekében a 

jelenleg fennálló valamennyi ingó és ingatlan vagyonával együtt kívánja 

fenntartásába venni, továbbá a 2010-ben a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága 

által alapított Museum Complex Kft. eredeti tulajdoni viszonyainak (az alapító 

jogutódja, a Ferenczy Múzeum és Könyvtár tulajdonjogának) helyreállítását kéri, 

melynek érdekében felkéri a polgármestert, valamint a kulturális és turisztikai 

vezetőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket; 

8. ragaszkodik ahhoz, hogy a jövőben is a megyei hatókörű városi múzeumok (így 

Pest Megyében a Ferenczy Múzeum és Könyvtár) legyenek kizárólagosan 

jogosultak az adott megye közigazgatási területén a régészeti feltárások végzésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

 

 

12.  Egyebek 

 

Tolonics Gyula képviselő: a jövő heti testületi ülés időpontjáról érdeklődik. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztat, hogy ezzel kapcsolatban még egyeztetnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdezi, hogy a kinevezett köztisztviselő életrajzában – a szakmai és 

előmeneteli részébe – betekinthet-e? 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: jogszabály határozza meg, hogy milyen iratokba lehet 

betekinteni, melyről írásban fog tájékoztatást adni. 
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Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: fontosnak tartja elmondani, hogy 

tárgyaltak a Raiffeisen Bankkal, és átadták a dokumentumokat arról, hogy a költségvetéssel 

teljesítették az elvárásokat, így a második 400 mFt lehívható. Ezzel kapcsolatban elkészítették 

a kifizetési listát is, amelyet elküldenek a hitelgarancia alapnak. Véleménye szerint december 

elején lehívható lesz az összeg.  

 

Fekete János képviselő: korábban arról volt szó, hogy esetleg nem lesz szükség erre az 

összegre. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: azért van helye a pénznek, az a 

megoldás is lehetséges, hogy ebből fizetik a folyószámla hitelt. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: decemberben még egyeztetnek erről, a cél az, hogy 

megtalálják a legjobb megoldást. 

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, 18.18 órakor az ülést bezárja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

polgármester címzetes főjegyző 

 


