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Szám: 39/2012. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2012. november 29-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel  

tartott rendkívüli üléséről 

 

 

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

alpolgármester, Dicső Zoltán, Fekete János, Fülöp Zsolt, Kun Csaba, 

Magyar Judit, Pintér Ádám Tolonics Gyula képviselők, dr. Pázmány 

Annamária, és Zakar Ágnes képviselők   

 

Távol van: dr. Filó András, dr. Dukai Miklós, Magyar Judit, és Kiss Károly 

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, Pálinkás Attila VSZ Zrt. 

Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági divízióvezető. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 15.26 perckor megnyitja az ülést, megállapítja, hogy a testület 

határozatképes. Jelenlévő képviselők száma 11 fő. 

A kiküldött napirenden kívül két sürgősségi indítvány készült. Az első, amely már kiosztásra 

került, a Gondozási központ alapító okiratának elfogadásáról szól, a másik az iskolaépületek 

üzemeltetésével kapcsolatos még előkészület alatt van, és későbbiek folyamán kerül 

kiosztásra, ezért ennek napirendre vételéről később szavaztat. Megadja a szót Zakar 

Ágnesnek, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökének. 

 

Zakar Ágnes OKB elnök: Kérdezi Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármestertől, 

hogy az iskolaépületekről szóló sürgősségi indítvány ugyan az, amely a tegnapi nap folyamán 

került leegyeztetésre? 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester mikrofonon kívül igennel válaszol. 

 

Zakar Ágnes OKB elnök: Kérdése, hogy miért most tárgyalják ezt az anyagot, hiszen a jövő 

hétről volt szó? Nem javasolja, hogy a mai nap folyamán megtárgyalják ezt a sürgősség 

indítványt.  

 

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

alpolgármesternek. 
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Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Elmondja, hogy a tegnapi nap 

folyamán az iskolavezetőkkel megállapodtak, mely megállapodás mindenkinek megfelelő 

volt. Ezen kívül van egy jogszabályi kötelezettség, mely szerint a dolgozóknak 2013. január 

1-vel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által 2013. január 1-től át nem vett 

dolgozókkal 30 nappal előbb közölni kell a döntést. Még egyszer kihangsúlyozza, hogy olyan 

megállapodás született, mely a városnak és az iskolavezetőknek is tetszett.  

 

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

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Elmondja, hogy ez nem célszerűségi kérdés, hanem 

jogszabályi kötelezettség, ezért ma ezt a döntés meg kell hozni a továbbfoglalkoztatást 

illetően, hiszen a Kjt. szabályai alapján ezt a holnapi nap folyamán közölni kell a dolgozókkal 

ahhoz, hogy január 1-vel biztosított legyen a jogszerű továbbfoglalkoztatásuk.  

 

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

Bizottság elnökének. 

 

Zakar Ágnes OKB elnök: Sérelmezi, hogy csak most értesült a történtekről, és nem avatták 

be, szívesen részt vett volna a megbeszélésen, mint Kulturális és Oktatási bizottsági elnök, 

akár mint pedagógus. Felháborodásának ad hangot, és azt sem érti, hogy ez az előírás miért 

tegnap derült ki és nem előbb, hiszen úgy volt, hogy a jövő héten beszélnek erről az ügyről. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Tájékoztatást ad, hogy Polányi Sándor reorganizációért 

felelős alpolgármester folytatta a tegnapi egyeztetést, az egyeztetések elején részt vett, mely 

rendkívül jó hangulatban telt. Az egyeztetés további kimeneteléről ma délben kapott 

tájékoztatást a reorganizációért felelős alpolgármester úrtól. Megadja a szót dr. Molnár Ildikó 

címzetes főjegyzőnek. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Elnézést kért, nem akarta megbántani képviselő 

asszonyt, viszont a dolgozók érdekében muszáj ma döntést hozni. Ez a folyamat már hosszabb 

ideje zajlott, de folyamatosan jelezte, hogy ez az utolsó időpont arra, hogy döntsenek a 

kérdésben. Továbbá elmondja, hogy 10 perccel ezelőtt kapta meg az előterjesztést, amelyen 

még módosításokat kell elvégezni. Ismét felhívja a figyelmet, hogy a dolgozók érdekében kell 

ma döntést hozni.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: A sürgősségi indítvány napirendre vétele előtt 10 perc 

szünetet tartanak olvasásra. Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Elmondja, hogy az Ő helyzetük még nehezebb, mert a testületi 

anyagokat is az utolsó pillanatokban kapják meg. Véleménye szerint az ülések szervezése, a 

Képviselő-testület SZMSZ-ének átalakítása azt a célt szolgálta, hogy az utolsó pillanatokban 

be lehessen hozni témát, így nem tartja véletlennek, hogy ez így alakult. Nem ért ezzel egyet, 

de tudomásul veszi, mert most egy ilyen helyzet van.  Megemlíti, hogy a költségvetési 

koncepcióról is az előző napon kapta meg az sms-t, hogy megnézheti az anyagot, melyet 

aznap tárgyal a Képviselő-testület. Úgy gondolja, hogy akik irányítják most a várost, azoknak 

ez így célravezető, szerinte viszont ez a probléma szőnyeg alá söprése.  

 

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

alpolgármesternek. 
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Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Felhívja a figyelmet, hogy Ő már a 

reorganizáció elején megmondta, hogy a várost nem lehet úgy átalakítani, hogy mindenre 

bőven jut idő. A tegnapi megállapodás az iskolavezetőkkel 5 órán keresztül tartott, a 

megállapodás teljes egyetértésben született, az iskolavezetők összes javaslatát elfogadta, majd 

mindenki látja leírva, és annak függvényében tárgyaljanak róla. Ennél finomabb átmenetet 

nem tud, mert nem lesz negatív változás senkire nézve. Továbbá hozzáfűzi, hogy nem csak a 

várost, hanem az egész országot is nagyon gyorsan alakítják át. Kéri, hogy év végén mindenki 

gondolja végig, hogy ebben az évben mennyi minden változott a városban, és döntse el, hogy 

megérte-e. 

 

Megérkezik az ülésterembe, dr. Körősi Tibor képviselő. Jelenlévő képviselők száma: 12 fő. 

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: Vannak helyzetek, amelyeket az ember tudomásul vesz, az iskolákkal 

való megállapodás ilyen, viszont a költségvetési koncepció nem ez a kategória, véleménye 

szerint nem lenne szabad összekeverni a két dolgot. A koncepciót egyszer sikerül elolvasnia, 

véleménye szerint nincs benne olyan, amit két héttel ezelőtt nem lehetett volna tudni, vagy 

nem lehetne beszélni róla két hét múlva. Nem érti miért ez a sietség?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: A költségvetési koncepcióról beszél, elmondja, hogy a 

jelenleg ismert információk szerepelnek az anyagban Megadja a szót Polányi Sándor 

reorganizációért felelős alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Nem tartja jónak a koncepció 

alkotásának ezt a módját, de mivel jogszabályhoz van kötve, kénytelenek voltak elkészíteni. 

Szándéka pedig, hogy szerette volna azokat a sarokpontokat, melyeket a reorganizációs 

jelentésben is elmondott, behozni a Képviselő-testület elé, hogy a későbbiekben ne lehessen 

ettől eltérni, ezért nincs benne semmi újdonság.  

 

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

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Kiegészítésképpen elmondja, hogy kb. 3 hete a 

Polgármester úr kérte, mondja el, mi az indoka a heti testületi üléseknek, akkor elmondta, 

hogy reménye szerint költségvetési koncepciót nem kell készíteni, ugyanis az elfogadott Áht 

módosítás ezt a kötelezettséget törölte, és megváltoztatta az ezzel kapcsolatos határidőket. 

Azonban az Államfő ezt a jogszabályt nem írta alá. Három hete várnak arra, hogy a 

„zárószavazásra vár” címszóval ellátott jogszabályt a parlament megszavazza, és így, az ezzel 

a kötelezettséggel kapcsolatos feladatok tisztázódjanak. Miután ez két nappal ezelőttig nem 

történt meg, ezért van az a kötelezettség, hogy a jelenleg hatályos Áht határidejének 

megfelelően a koncepciót a Képviselő-testület elé terjesszék.   

 

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

hozzászólásra.  

 

Tolonics Gyula képviselő: A Pap-Sziget Kft. ügyvezető választásával kapcsolatos 

előterjesztéssel kapcsolatban kérdezi, hogy van-e valamilyen következménye annak, ha ma 

nem veszik napirendre az előterjesztés tárgyalását?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Dóka Zsoltnak, a Jogi Iroda vezetőjének. 
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dr. Dóka Zsolt Jogi Iroda vezető: Nem lesz belőle jogi következmény. 

 

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

hozzászólásra.  

 

Tolonics Gyula képviselő: Ügyrendi javaslata, hogy ne vegyék napirendre a Pap-Sziget Kft. 

ügyvezető választásával kapcsolatos előterjesztést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja a Gondozási Központ Szentendre alapító 

okiratának elfogadásáról szóló sürgősségi indítványt. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4137   Száma: 12.11.29/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 november 29 15:46  

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 - 

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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Távol - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a sürgősségi 

indítvány napirendre tűzi. Szavazásra bocsátja a napirendet, úgy hogy a Pap-Sziget 

Revitalizációjáért Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról szóló előterjesztést 

leveszik a napirendről. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4138   Száma: 12.11.29/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 november 29 15:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 81.82 60.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 18.18 13.33 

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. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Távol - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit Távol - 
 
     

 

 

 

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

elfogadta.  

Mielőtt elkezdődne a napirend tárgyalása, szeretettel köszönti Budai Otília gazdasági 

alpolgármestert, és felkéri az eskü letételére. 
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Budai Otília esküje:„Én, Budai Otília becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 

másokkal is megtartatom; gazdasági alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat 

Szentendre fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a 

magyar nemzet javára gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri Budai Otíliát, hogy írja alá az esküt, majd gratulál, és jó 

munkát kíván. 

 

 

NAPIREND 

 

 Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő 

1.  Sürgősségi indítvány a Gondozási 

Központ Szentendre alapító okiratának 

elfogadásáról 

Sürgősségi 

indítvány 

dr. Molnár Ildikó 

címzetes főjegyző 

Dr. Gerendás Gábor 

2. A helyi adókról és az adózás rendjéről 

szóló 39/2009. (XI.18.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról szóló …/2012. (…) Önk. sz. 

rendelet megalkotása 

Előterjesztés Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

dr. Gerendás Gábor 

3. A gazdasági alpolgármester részére 

átadandó feladatok 

Előterjesztés Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

Bartha Enikő 

4. Gazdasági feladatok kiemelt szerepének 

kérdése 

Előterjesztés Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

dr. Ligetfalvi Kinga 

6. Szentendre Város Önkormányzat 2013. évi 

költségvetési koncepciója 

Előterjesztés dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

Polányi Sándor 

Puhl Márta 

5. Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit 

Kft. ügyvezetőjének megválasztása 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja 

alapján zárt ülés! 

Előterjesztés dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

dr. Miklós Eszter 

7. Sürgősségi indítvány az iskolaépületek 

üzemeltetéséről és az iskolák funkcionális 

feladatokat ellátó dolgozóinak 

továbbfoglalkoztatásáról 

Sürgősségi 

indítvány 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

Sirokiné Nagy 

Erika 

 
 
 

Fekete János és Fülöp Zsolt képviselők távoztak az ülésteremből 
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1. Sürgősségi indítvány a Gondozási Központ Szentendre alapító okiratának 

elfogadásáról 

 Előadó: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző 

 

 

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

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző:  Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót bizottsági elnököknek, képviselőknek. Egyéb 

kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4139   Száma: 12.11.29/1/0/A/KT 

Ideje: 2012 november 29 15:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 100.00 60.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 9 100.00 60.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   40.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Távol - 

Fekete János Távol - 

dr. Filó András Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

360/2012. (XI. 29.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. 347/2012. (XI.15.) Kt. sz. határozatának 1. és 2. pontjait hatályon kívül helyezi 

2. a Dunakanyari Kistérségi Szociális Intézményt 2013. január 1. napjától 

fenntartásába veszi és „Gondozási Központ Szentendre” elnevezéssel önállóan 

működő költségvetési szervet működtet, melynek gazdálkodási feladatait 

Szentendre Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el, 

3. a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Dunakanyari Kistérségi Szociális 

Intézmény alapító okiratát módosító okiratot, valamint a Gondozási Központ 

Szentendre egységes szerkezetű alapító okiratát. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Fülöp Zsolt és Fekete János képviselők visszatértek az ülésterembe. 

 

 

2. Előterjesztés a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 39/2009.(XI.18.)Önk. sz. 

rendelet módosításáról szóló …/2012.)…) Önk.sz. rendelet megalkotásáról 

 Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

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

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester úrnak. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban 

nincs kiegészítése. 

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: Véleménye szerint több időre lett volna szükség az előterjesztés 

kidolgozásához. Itt egy új adó bevezetéséről van szó, ahol a vállalkozások tulajdonában lévő 

ingatlanok kerülnének megadóztatására. Hiányolja, hogy a vállalkozók nem kaptak értesítést 

az Önkormányzat új adójának bevezetési szándékáról, és nem készült felmérés ezzel 

kapcsolatban. Továbbá jónak tartaná, ha a gazdasági társaságokhoz rugalmasabban állna az 

Önkormányzat, és ne egy nap alatti döntési procedúrába kényszerítenék a Képviselő-testület 

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

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző: Elmondja, hogy a döntést megelőzően felmérték az 

adónemeket és lehetőségeket a törvény alapján, ennek során kiderült, hogy gyakorlatilag ez az 

egyetlen adózói kör, akik nem adóznak, ezért ez felel meg az arányos közteherviselésnek a 

legjobban. Úgy gondolja, ha megkeresnek adózókat egy adó bevezetés előtt, véleménye 

szerint elég egyértelmű eredménye lenne.  

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: Nem az a problémája, hogy bevezetésre kerül ez az adó, hanem az, 

hogy 1 nap alatt kell dönteni.  

 

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

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző: Jelezték korábban az előterjesztést, és azért vártak, mert a 

sajtóhírek alapján a közműadóról is kellett volna dönteni, de azóta kiderült, hogy a közműadó 

állami bevétel lesz. A továbbiakban felhívja a figyelmet, hogy az előterjesztésben az 

adómértékkel kapcsolatban három variáció szerepel, amelyről dönteni kell.  

 

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

hozzászólásra.  

 

Tolonics Gyula képviselő: Két perc szünetet kér. 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4140   Száma: 12.11.29/2/0/A/KT 

Ideje: 2012 november 29 15:58  

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 - 
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Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Távol - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: A következő hozzászólás után szünetet tartanak. Megadja a 

szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: Kérdezi, hogy ez az adó, olyan területekre is vonatkozik, melynek 

nem magánszemély a tulajdonosa, tehát minden gazdasági társaságra? Példaként említi a VSZ 

Zrt-t, vagy a Tűzoltóságot, aki perli magának a mellette lévő telket.  

 

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

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző: Minden gazdasági társaságra vonatkozik. Megjegyzi, hogy a 

VSZ Zrt-nél nem csak erről az adóról van szó, hanem fizeti az építményadót, gépjármű és 

iparűzési adót is. A helyi adóról szóló törvény nem teszi azt lehetővé, hogy a gazdasági 

társaságok között különbségek legyenek. Ezért minden gazdasági társaságra kiterjed, továbbá 

a Tűzoltóságra is, amennyiben Ő lesz a tulajdonosa annak a területnek.  

 

15.59 órától 16.04-ig szünet. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja sorban a variációkat, elsőnek az „A” 

variációt.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4141   Száma: 12.11.29/2/0/A/KT 

Ideje: 2012 november 29 16:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 18.18 13.33 

Nem 3 27.27 20.00 

Tartózkodik 6 54.55 40.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 
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Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Nem - 

Pintér Ádám SZISB elnök Nem - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Kun Csaba GVB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Távol - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az „A” variációt nem 

fogadta el. Szavazásra bocsátja a „B” variációt.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4142   Száma: 12.11.29/2/0/A/KT 

Ideje: 2012 november 29 16:05  

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 - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 
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Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Távol - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit Távol - 

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a „B” variációt 

elfogadta, majd szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4143   Száma: 12.11.29/2/0/A/KT 

Ideje: 2012 november 29 16:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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 - 

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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Távol - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit Távol - 

 

 

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

elfogadta, és a következő rendeletet alkotta. 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról és az adózás 

rendjéről szóló 39/2009. (XI.18.) Önk. sz. rendeletének módosításáról szóló  

 

40/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló – 

többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben, valamint a helyi 

adókról szóló – többször módosított – 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 39/2009. (XI.18.) Önk. 

sz. rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:  

 

1. § 
 

(1) A R. az alábbi alcímmel és új 23/A. §-al egészül ki: 

 

„5. Telekadó 

 

23/A. §  

 

(1) Adóköteles a Szentendre Város közigazgatási területén lévő telek. 

(2) A telekadó alapja a telek, vagy telekrész m2-ben számított területe. 

(3) A telekadó évi mértéke a telek vagy telekrész m2-ben számított területe után: 200 

Ft/m2 

 (4) Mentes a telekadó alól a magánszemély tulajdonában álló telek, továbbá az a telek, 

melyen építményadó-köteles építmény található. 
 

 

2. § 
 

(1) E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.  

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2012. november 29. 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

  polgármester címzetes főjegyző 

 

Zakar Ágnes, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke távozott az ülésteremből.  
 

 

3. Előterjesztés a gazdasági alpolgármester részére átadandó feladatokról 

 Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

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

Csabának, a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 
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Kun Csaba GVB elnök: A határozati javaslattal kapcsolatban javasolja, a határidőnél 

azonnali helyett a feladatok végrehajtása miatt a tényleges átadás – átvétel szerepeljen. 

 

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

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Amennyiben elfogadható, úgy a határidőt 2012. 

december 01-től folyamatosan javasolja a határozatban megjelölni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármestert, hogy befogadja-e a javaslatot? 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Egyetért a javaslattal, és befogadja.  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4144   Száma: 12.11.29/3/0/A/KT 

Ideje: 2012 november 29 16:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   33.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester 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 - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Távol - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit Távol - 
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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 

361/2012. (XI. 29.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a(z) 

 

72/2012. (II.16.) Kt. sz. határozat 

116/2012. (III.29.) Kt. sz. határozat 5. pontjának 

280/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozat  

309/2012. (X.11.) Kt. sz. határozat 2. pontjának 

318/2012. (X.11.) Kt. sz. határozat  

328/2012. (XI.8.) Kt. sz. határozat végrehajtásáért felelős személynek a gazdasági 

alpolgármester jelöli meg.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2012. december 1-től folyamatosan 

 

 

 

4 Előterjesztés a gazdasági feladatok kiemelt szerepének kérdéséről 

 Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban megadja a szót Polányi 

Sándor reorganizációért felelős alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Ismerteti az előterjesztésben 

foglaltakat, majd elmondja, hogy azért tartja ezt a napirendet fontosnak, mert a költségvetés 

tervezése és a gazdálkodási feladatok ellátása terén gondjai támadtak. Kéri a testülettől, hogy 

külön határozatban rögzítse az önkormányzat vezetőinek és a cégek vezetőinek feladatát, 

hogy ők a gazdálkodásért is felelnek. Ezzel próbálja biztosítani, hogy a gazdasági kérdésekkel 

nemcsak a gazdasági alpolgármesternek kell foglalkoznia, hanem a felső vezetés minden 

tagjának is. Úgy látja, hogy mióta a város anyagilag jobb helyzetben van, azóta a figyelem 

erősen lanyhult ebben az ügyben, itt kifejezetten a gazdasági társaságokra gondol. Ezért 

javasolja II. határozatként, hogy a képviselő-testület döntse el, hogy a gazdasági részleget 

áthelyezzék az önkormányzathoz, illetőleg valamilyen módon lehetővé tegyék, hogy 2012. 

december 6-tól a Gazdasági Szolgáltatónak nevezett részleg a Gazdasági alpolgármester teljes 

irányítása alatt dolgozzon. Mind a költségvetésnél, mind a tényeknél gondjai merültek fel, 

emiatt nem sikerült sem az első költségvetést, sem a 2013-as költségvetést időben elkészíteni.  

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: Véleménye szerint ez az előterjesztés is egy látszólag ártatlan kérdés, 

de a lényegét tekintve beavatkozást jelent a gazdasági társaságok életébe. Amennyiben jól 

érti, akkor ez az előterjesztés azt szeretné elérni, hogy a gazdasági társaságok döntéshozatal 
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folyamatát vegyék ki a feladatok közül, és a gazdasági alpolgármester alá tartozó irányitási 

egység lássa el. Tehát a cégek pénzügyi lehetőségeit ezentúl a gazdasági alpolgármester 

irányítja, és a gazdasági társasági vezető egyszerű végrehajtó. Szerinte ez nem jó módszer a 

büntetésre, azért mert a gazdasági társaságoknál nem tapasztalt előbbre lépést.  

 

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

alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Igen, pontosan erről szól a történet. 

A szervezeti sémára hivatkozik, amelyet már elfogadott a Képviselő-testület. Ebben 

megmagyarázta, hogy a szaggatott vonal a szakmai irányítást jelenti. Azt akarja elérni, hogy a 

gazdasági alpolgármesternek joga legyen irányítani az össz-közpénz költségvetés tervezését. 

Személy szerint már sok mindent elért, de a konstrukcióban a gazdasági alpolgármester más 

lesz, ezért jogilag kell megerősíteni a lehetőségét.  A reorganizáció kapcsán beszéltek arról, 

hogy a cégek vezetői nem önállóan gazdálkodnak, mint ahogy általában szokás érteni. 

Korlátozni akarják a gazdasági társaságok túlzott pénzügyi önállóságát. Olyan kapcsolatok 

álltak fönn a gazdasági társaságok között, amely a normális gazdálkodást nem biztosították. 

Véleménye szerint az egységes menedzsment szemlélet alapján a gazdasági 

alpolgármesternek tudnia kell a városban történő összes gazdálkodásról, mert nincs abban a 

helyzetben, hogy bármelyik cége önállóan gazdálkodjon, és félévente beszámoljon. 

Megemlíti, hogy az önkormányzati cégeknek a mai napig nincs üzleti tervük.   

 

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

Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba GVB elnök: A 2-es pontnál módosítást javasol, mely szerint a soron következő 

rendes testületi ülésre készüljön el az előterjesztés, hogy a bizottságok meg tudják nézni az 

együttműködési terveztet. Az integráció mértéke kérdéses és ennek szigorúsága befolyásolja a 

cég önálló működését. Nem szabad elfelejteni, hogy a cégek vezetői teljes vagyonukkal 

felelnek a gazdálkodásért. Felhívja a figyelmet a felelősség kérdésére. A határozatban 

felelősnek a gazdasági alpolgármestert javasolja megjelölni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester átadja az ülés vezetését, dr. Török Balázs általános 

alpolgármesternek. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester távozik az ülésteremből 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megadja a szót Polányi Sándor reorganizációért 

felelős alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Egyetért mindkét javaslattal. 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Véleménye szerint azt lehet leszűrni az előterjesztésből, hogy a város 

gazdasági helyzetét a város cégei hozták nehéz helyzetbe. Ez közel sincs így, hiszen az előző 

rendszerben „önkormányzati gazdasági irányítási rendszerben” a cégek vezetői egy bizonyos 

határig voltak jogosultak üzletet kötni. Az összes önkormányzati cég, a tulajdonos, 

önkormányzati képviselők, és a polgármester tudtával hozták a döntéseiket, de ez nem hozta 

nehéz helyzetbe az önkormányzat gazdálkodását. Továbbá elmondja, hogy a mostani 
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cégvezetőket a Polányi Sándor reorganizációs alpolgármester által felállított szervezeti 

rendszerben választották ki, ezért most teljesen értelmetlen a hatáskör elvonás. Kérdése, hogy, 

nincs bizalom az új vezetők iránt, nem alkalmasak a feladat ellátására? 

Zakar Ágnes képviselő visszatér az ülésterembe. 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megadja a szót Polányi Sándor reorganizációért 

felelős alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: A szervezeti sémát és működési 

módszert, amit javasolt és a testület elfogadott, annak ez természetes része volt, amelyet 

sokféleképpen lehet megvalósítani. Az önkormányzat világában sokkal jobban oda kell 

figyelni a leírt jogszabályokra, ezért gondolta, hogy ezt a személyes megállapodás mellett 

jogilag tisztázzák, és ennek megfelelően különböző felelősségeket máshova tudnak telepíteni. 

Amennyiben bizonyos döntéseket az önkormányzatban lévő gazdasági alpolgármester 

meghoz, tud róla, befolyásolja, akkor ezekért a felelősségeket is Ő vállalja fel. Azt szeretné, 

ha a kialakított és működőképes rendszer működőképes maradna a továbbiakban is. A 

gazdasági alpolgármester feladata a rendszer működtetése. Azt, hogy kik tették tönkre a 

várost: erről tartott a Képviselőknek előadást, ahol elmondta azt, hogy ő mit lát. Azt látta, 

hogy a gazdasági problémák abból is adódtak, hogy a cégek nagyon messze voltak az 

önkormányzattól, a döntéseiket néha lakossági körlevelekben közölték egymással, néha 

jogászokat fizetve az önkormányzati cégek egymást akarták beperelni. Így közvetetten 

mindenképpen ártottak a városnak. 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: Szerinte nincs probléma, ha a gazdasági alpolgármester átlátja a 

feladatokat, és az önkormányzati cégeket pénzügyileg koordinálja, de véleménye szerint a 

szakmai gazdasági kérdésekbe ne szóljon bele. A vezetők azért kerültek a cégek élére, mert 

úgy gondolták, hogy ők tudják a legjobban vezetni a cégeket.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Megadja a szót Polányi Sándor reorganizációért 

felelős alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Kijelenti, hogy a gazdasági 

alpolgármester nem óhajt beleszólni a szakmai dolgokba. 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4145   Száma: 12.11.29/4/0/A/KT 

Ideje: 2012 november 29 16:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 80.00 53.34 

Nem 2 20.00 13.33 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   33.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Távol - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Távol - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit Távol - 

 

 

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

határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

362/2012. (XI. 29.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. felhívja a figyelmét a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 

vezetőinek, hogy a költségvetés tervezése, illetve a gazdálkodásuk során a képviselő-

testület által az össz-közpénz költségvetéssel elfogadott elvek szerint kell eljárniuk 

2. úgy dönt, hogy a képviselő-testület soron következő rendes testületi ülésére készüljön 

előterjesztés a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodási 

részlegének polgármesteri hivatalhoz történő beintegrálása kérdésében 

 

Felelős: 1. pont: többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetői 

2.pont:  reorganizációért felelős alpolgármester, gazdasági alpolgármester 

  

Határidő: 1. pont: azonnal 

3. pont: 2012. december 13. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester visszatér az ülésterembe. 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester visszaadja az ülés vezetését dr. Dietz Ferenc 

polgármester úrnak.  

 

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

hozzászólásra.  

 

Tolonics Gyula képviselő: Ügyrendi javaslata, hogy a Szentendrei Kulturális Központ 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról szóló előterjesztéssel folytassák az ülést. 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4146   Száma: 12.11.29/4/0/A/KT 

Ideje: 2012 november 29 16:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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 - 

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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Távol - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

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

5. Előterjesztés Szentendre Kulturális Központ Nonpforit Kft. ügyvezetőjének 

megválasztásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztés, majd megadja a szót Zakar 

Ágnesnek, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökének.  

 

Zakar Ágnes OKB elnök: Beszámol a bizottság üléséről. Határozati javaslat módosítása, 

hogy 2012. december 31-től 5 évre szóljon a kinevezés.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Befogadta a módosítást, majd szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4147   Száma: 12.11.29/5/0/A/KT 

Ideje: 2012 november 29 16:35  

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 - 

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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Távol - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 
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Magyar Judit Távol - 

 

 

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

javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

363/2012. (XI. 29.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. Szentendrei Teátrum igazgatói teendőit is ellátó Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit 

Kft. ügyvezetőjének kiválasztására irányuló pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja 

2. Dr. habil. Kálnoki-Gyöngyössy Márton pályázatát érvényesnek és nyertesnek nyilvánítja 

3. Dr. habil. Kálnoki-Gyöngyössy Mártont a nyertes ügyvezetői pályázatára tekintettel 

megerősíti a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségében, és a 

jelenleg 2012. december 31. napjáig tartó ügyvezetői megbízatását 5 évre, 2017. december 31. 

napjáig meghosszabbítja azzal, hogy az ügyvezető alapbére a továbbiakban is bruttó 180.000,- 

Ft/hó 

4. úgy dönt, Kolti Helga a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői közül 

törlésre kerül 

5. felhatalmazza a Polgármestert Dr. habil. Kálnoki-Gyöngyössy Mártonnal kötött 

munkaszerződés meghosszabbításának aláírására 

6. elfogadja a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal, mely 

módosítás az ügyvezetői megbízatás időtartamának meghosszabbításáról szól 

7. felkéri a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a változások 

cégnyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon. 

 

Felelős:  
1-6. pont: Polgármester 

7. pont: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

Határidő:  
1-4. pont: azonnal 

5. pont: 2012. december 13. 

6. pont: azonnal 

7. pont: 2012. december 27. 

   

dr. Dietz Ferenc polgármester: Gratulál a kinevezéshez. 

 

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

bizalmat. 

 

 

Távoznak az ülésteremből Fekete János, és Pintér Ádám képviselők 
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6. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési 

koncepciójáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Véleménye szerint az előterjesztésből egy lényeges dolog hiányzik. 

Az Önkormányzatnak vannak kötelező feladatai melyeket törvény ír elő. Bármennyire is 

szeretné az Önkormányzat, vagy nem szeretné, ezeket el kell látnia. Ezeknek benne kellene 

lennie a felsorolásban, hogy ezeket kell elsősorban szem előtt tartani. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: A kötelező feladat akár be van írva a koncepcióba, akár nem, 

mindenképpen azt kell elsődlegesen figyelembe venni. Megadja a szót Polányi Sándor 

reorganizációért felelős alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Egyetért. Ezért az első fejezetben 

szerepeltetni kell a kötelező feladatokat. Befogadja a javaslatot. 

 

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

Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba GVB elnök: Aggálya van azzal kapcsolatban, hogy a bevezetés elvárások részben  

600 mFt működési eredmény szerepel. Már korábban jelezte, hogy véleménye szerint ez nem 

biztos, hogy így lehet. Azt, hogy mennyi lesz a működési eredmény, nem lehet megmondani. 

Azt kell mondani, hogy az adósságszolgálatra nyújtson fedezetet és az efeletti részt lehet 

egyéb dolgokra felhasználni. Rugalmasabb megfogalmazást szeretne.  

 

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

alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: A 600 mFt-ot egy adott napirend 

kapcsán már elfogadták. Az adósságszolgálat 800 mFt körül van, amíg erről pontosabbat nem 

tudnak. Durvának tartaná ennek megfogalmazását. Véleménye szerint 600 mFt fölé feszíteni 

nem lehet ezt az összeget, ezért szeretné ezt az adatot megtartani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Pontosításként javasolja, hogy „törekedni kell arra, vagy 

lehetőség szerint”. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: A tökeredéssel egyetért.  

 

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

Bizottság elnökének. 

 

Zakar Ágnes OKB elnök: Érdeklődik, hogy támogatási alapokra van-e remény? 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Ez a terv első olvasatából fog 

kiderülni, reméli, de most erről nem tud nyilatkozni. Erre kell törekedni.  
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Távozik az ülésteremből Fülöp Zsolt képviselő. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4148   Száma: 12.11.29/6/0/A/KT 

Ideje: 2012 november 29 16:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 100.00 53.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 8 100.00 53.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 7   46.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Távol - 

Fekete János Távol - 

dr. Filó András Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Pintér Ádám SZISB elnök Távol - 

 

 
    

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

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

364/2012. (XI. 29.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. elfogadja a 2013. évi költségvetési koncepciót. 

2. a 2013. évi költségvetés készítéséhez a prioritásokat, a koncepcióban leírtaknak 

megfelelően határozza meg 

3. a költségvetési koncepcióban foglaltak betartására tulajdonosi jogkörben utasítja a 

gazdasági társaságokat is 

4. a költségvetési koncepcióban foglaltak betartására felkéri a 2013. január 1-én 

csatlakozó szervek vezetőit is. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     Polgármester; Gazdasági Alpolgármester; gazdasági társaságok vezetői 
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ügyrendben 10 perc szünetet javasol, melyet szavazásra 

bocsát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4149   Száma: 12.11.29/6/0/A/KT 

Ideje: 2012 november 29 16:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   33.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 
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dr Dukai Miklós JPEB elnök Távol - 

Fekete János Távol - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit Távol - 

 

 

16.45 órától 16.56 óráig szünet. 
 

 

Fekete János és Fülöp Zsolt képviselők visszatérnek az ülésterembe.  

 
 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja „az iskolaépületek üzemeltetéséről és az 

iskolák funkcionális feladatokat ellátó dolgozóinak továbbfoglalkoztatásáráról” szóló 

sürgősségi indítvány napirendre vételét. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4150   Száma: 12.11.29/6/0/A/KT 

Ideje: 2012 november 29 16:57  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   33.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

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

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Pintér Ádám SZISB elnök Távol - 

 

 

 

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

indítványt napirendre tűzi. 

 

 

7. Sürgősségi indítvány iskolaépületek üzemeltetéséről és az iskolát funkcionális 

feladatokat ellátó dolgozóinak továbbfoglalkoztatásáról 

 Előadó: Reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót az előterjesztő Polányi Sándor 

reorganizációért felelős alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Ismerteti az előterjesztésben 

foglaltakat. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kiegészíti, hogy nagyon fontos és lényeges az, hogy attól 

függetlenül, hogy a pedagógusok átkerülnek a tankerületi felügyelethez, ettől függetlenül a 

„mi iskolánk”, szükség van rájuk, és ezt ők is többször kinyilvánították. Az a cél, hogy a 

lehető legjobban oldják meg a feladatot. Megadja a szót Zakar Ágnesnek, az Oktatási és 

Kulturális Bizottság elnökének. 

 

Zakar Ágnes OKB elnök: Kiemeli a partneri együttműködés fontosságát. Viszont 36 

emberről van szó, akik fontosak és a városvezetőknek is fontosnak kell, hogy legyen az, akik 

megtarthatják az állásukat, csak máshol. Elvesztik a közalkalmazotti státuszukat, kérdése, 

hogyan kerül megoldásra az, hogy a jogaik megmaradjanak? 

 

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

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Elmondja, hogy a jelzett változások eredményeképpen 

olyan jogi formát kerestek, hogy azok beilleszthetőek legyenek a jogszabályok adta 

lehetőségek köré. Javasol egy újabb pontot az I. határozathoz, melyet felolvas. „Az 1-2-es 

pont szerinti továbbfoglalkoztatás esetén a dolgozók juttatásai, a Gazdasági Ellátó Szervezet 

megszüntetésekor alkalmazott gyakorlattal egyezően a jelenlegihez képest nem változnak, 

kivéve ahol a státusz jellege, vagy a jogszabály ezt nem teszi lehetővé”. 

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: Elmondja, hogy a határozati javaslatból számára nem világos a 

technikai dolgozók továbbfoglalkoztatása és, hogy ugyanabban a juttatásban részesüljenek, 

mint eddig. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Felhívja a figyelmet, hogy az erre vonatkozó határozati 

javaslat módosítást most olvasta fel dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző. Kérdezi Polgányi 

Sándor reorganizációért felelős alpolgármestert, hogy befogadja-e a javaslatot? 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Igen, befogadja. 

 

 

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

határozati javaslatokat. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4151   Száma: 12.11.29/7/0/A/KT 

Ideje: 2012 november 29 17:05  

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 - 

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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Távol - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Magyar Judit Távol - 

 

 

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

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

365/2012. (XI. 29.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy 2013. január 1. 

napjától a Barcsay Jenő Általános Iskola, Templomdombi Általános Iskola, Izbégi Általános 

Iskola és II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 

 

1. 3,5 álláshelyét (4 főt) Szentendre Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőként 

Gazdasági ügyintéző munkakörben foglalkoztatja tovább;  

2. 32 technikai (konyhai dolgozó, portás, technikus, takarító) álláshelyét (36 fő) a Városi 

Szolgáltató Zrt. munkaviszony keretében foglalkoztat tovább; 

3. 0,5 munkaügyi előadó álláshelyet (1 fő) megszüntet; 

4. 1-2. pont szerinti továbbfoglalkoztatás esetén a dolgozók juttatásai a Gazdasági Ellátó 

SZervezet megszüntetésekor alkalmazott gyakorlattal egyezően a jelenlegihez képest 

nem változnak, kivéve, ahol a státusz jellege vagy a jogszabály ezt nem teszi lehetővé. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

366/2012. (XI. 29.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat képviselő-testülete 

  

1. felhatalmazza a  Polgármestert, hogy a továbbfoglalkoztatásról szóló megállapodást az 

átadó és átvevő munkáltatókkal kösse meg és a szükséges munkáltatói intézkedéseket 

tegye meg. 

2. felkéri az átadó munkáltatókat, hogy 2012. november 30-ig az érintett 

munkavállalókat tájékoztassák a munkáltató változásáról 

3. Felkéri az átadó és átvevő munkáltatókat, valamint a fenntartó képviseletében a 

Polgármestert, hogy a változásokban érintett dolgozók munkajogi státuszát 2013. 

január 1-jei hatállyal rendezze. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megköszöni a megjelenést, felhívja a figyelmet a vasárnapi 

adventi gyertyagyújtásra, melyre mindenkit vár. 17.06 órakor az ülést bezárja. 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

polgármester címzetes főjegyző 
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