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Szám: 32/2012. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2012. október  11-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel  

tartott üléséről 

 

 

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

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

Zsolt, Kun Csaba, Pintér Ádám, Tolonics Gyula, Zakar Ágnes, dr. 

Pázmány Annamária, és Magyar Judit képviselők.   

 

Távol van: Kiss Károly, dr. Kőrösi Tibor, dr. Filó András 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:  dr. habil Kálnoki Gyöngyössy Márton Kulturális 

és turisztikai vezető, dr. Ligetfalvi Kinga Jegyzői Kabinet vezetője, 

Bartha Enikő Önkormányzati és Szervezési Iroda vezetője, Dala-

Nagy Katalin köznevelési és testületi referens, dr. Dóka Zsolt Jogi 

Iroda vezetője, Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész,  dr. Weszner 

Judit Fejlesztési és Projekt Iroda vezetője, Kádár Kristóf 

kommunikációs referens, dr. Szilágyi Enikő városstratégiai 

menedzser, Szirmai Erika irodavezető, Kulcsár Lajos irodavezető, 

Ferencné Kovács Hajnalka irodavezető, Sándorné Vincze Viktória 

szolgáltatási koordinátor, Szabó Zsófia kontroller, Remele Antónia 

személyügyi referens, Turócziné Kiss Gizella pénzügyi referens, 

Balogh Zoltán V-8 Uszoda és Szabadidő Központ ügyvezető 

igazgatója, és László Ágnes a VSZ Zrt. főkönyvelője.   

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Az ülést 15.20 órakor megnyitja, jelenlévő képviselők száma: 

12 fő, az ülés határozatképes. A meghívóval kapcsolatban tájékoztatja a Képviselő-testületet, 

hogy a 3. napirendi pontként szereplő Négy Évszak Sportiskola Kft. módosítási kérelme nem 

kerül napirendre. Továbbá készültek sürgősségi indítványok, melyek kiosztásra kerültek. 

Észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a sürgősségi indítványok napirendre vételét. 

Elsőnek kéri, hogy Szentendre Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 13/2012.(II.20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló sürgősségi indítvány napirendre vételéről 

szavazzanak. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4042   Száma: 12.10.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 október 11 15:28  

Típusa: Nyílt 
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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 - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit Nem - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

 

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

indítványt napirendre tűzi. Szavazásra bocsátja a Számlavezető, folyószámla és munkabérhitel 

beszerzéséről szóló sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4043   Száma: 12.10.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 október 11 15:28  

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 
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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 - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

          

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

indítványt napirendre tűzi. Szavazásra bocsátja dr. Filó András képviselőnek a 

városrehabilitációval kapcsolatos interpellációja elfogadásáról szóló sürgősségi indítvány 

napirendre vételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4044   Száma: 12.10.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 október 11 15:28  

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 - 
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dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

 

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

indítványt napirendre tűzi. Szavazásra bocsátja a 264/2012. (VIII.2.) Kt. sz. határozat 

módosításáról szóló sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4045   Száma: 12.10.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 október 11 15:29  

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 - 

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 - 
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Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

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

indítványt napirendre tűzi. Szavazásra bocsátja a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 

2013. évi fordulójáról szóló sürgősségi indítvány napirendre vételét. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4046   Száma: 12.10.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 október 11 15:29  

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 - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

Megérkezett az ülésterembe, dr. Körösi Tibor képviselő, jelenlévő képviselők száma 13 fő. 

 

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

indítványt napirendre tűzi. Szavazásra bocsátja az uszodával kapcsolatos tervezői és 

kivitelezői szavatossági igényekről szóló sürgősségi indítvány napirendre vételét.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 4047   Száma: 12.10.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 október 11 15:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

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

indítványt napirendre tűzi. Több sürgősségi indítvány nem lévén, szavazásra bocsátja a 

meghívóban szereplő napirend elfogadását.   

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4048   Száma: 12.10.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 október 11 15:30  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

     

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

szereplő napirendet elfogadta. 

 

 

NAPIREND 

  Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő 

 

Szentendre Város 

Önkormányzat 

költségvetéséről szóló 

13/2012.(II.20.) 

önkormányzati rendelet 

módosítása 

Sürgősségi 

indítvány 

Polányi Sádnor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

Kulcsár Lajos 

 

Számlavezető, 

folyószámlahitel és 

munkabérhitel beszerzésről 

Sürgősségi 

indítvány 

Polányi Sádnor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

dr. Dóka Zsolt 

 

dr. Filó András 

képviselőnek a 

városrehabilitációval 

kapcsolatos 

Sürgősségi 

indítvány 

Polányi Sádnor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

dr. Weszner Judit  
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interpellációjának 

elfogadása 

 
264/2012.(VIII.2.) sz. 

határozat módosításáról 

Sürgősségi 

indítvány 

dr. Molnár Ildikó 

címzetes főjegyző 
Remele Antónia 

 

 A BURSA HUNGARICA 

Ösztöndíjpályázat 2013. évi 

fordulójáról 

Sürgősségi 

indítvány  

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
Horváth Aurélia 

 

Az uszodával kapcsolatos 

tervezői és kivitelezői 

szavatossági irényekről 

Sürgősségi 

indítvány 

Polányi Sádnor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

Balogh Zoltán 

ügyvezető 

 

Két ülés közötti események Tájékoztató 
dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

Dunakanyari és Pilisi 

Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 

Társulás két ülése között eltelt 

legfontosabb eseményekről és 

döntések 

Tájékoztató 
dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

Lejárt határidejű önkormányzati 

határozatok végrehajtása 
Jelentés  

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
Bartha Enikő 

Reorganizációs akcióterv állása Tájékoztató 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde 

intézményvezetői pályázatának 

elbírálása 

Az Ötv. 12. § (4) bek. a) pontja 

alapján zárt ülés! 

Előterjesztés 
dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
Remele Antónia 

Villamos energia beszerzés 

Az Ötv. 12. § (4) bek. b) pontja 

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

dr. Dóka Zsolt 

Városrehabilitációs pályázat műszaki 

tartalma 
Tájékoztató 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

dr.Weszner Judit 

Járási megállapodás 
Előterjesztés 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

dr. Gerendás 

Gábor 

Szentendre Város Önkormányzatának 

Dumtsa Jenő Keretstratégiájának 

megalkotása 

Előterjesztés 
dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
dr. Szilágyi Enikő 
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A helyi menetrend szerinti 

buszközlekedés 

Az Ötv. 12. § (4) bek. b) pontja 

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
dr.Török Balázs 

alopolgármester 

Sándorné Vincze 

Viktória 

Az állattartásról szóló 12/2010. 

(IV.15.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról szóló …/2012. (…) 

önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztés 

dr. Molnár Ildikó 

címzetes 

főjegyző 

dr. Gerendás 

Gábor 

Szentendrei Református 

Egyházközség Református Óvodával 

kapcsolatos beruházásairól szóló 

beszámoló elfogadása 

Előterjesztés 

dr. Molnár Ildikó 

címzetes 

főjegyző 

Dala Nagy 

Katalin 

a Pest Megyei díjak adományozásának 

javaslattétele 

Az Ötv. 12. § (4) bek. a) pontja 

alapján zárt ülés! 

Előterjesztés 
dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
Kádár Kristfóf 

Interpelláció, kérdés    

Egyebek    

 

 

Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 

Tájékoztató a Dunakanyari és Pilis Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás két 

ülése között eltelt legfontosabb eseményekről és döntésekről 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót. Kérdés, észrevétel nem lévén a tájékoztatót a 

testület tudomásul vette. 

 

Jelentés lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4049   Száma: 12.10.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 október 11 15:30  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 
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Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: A képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

305/2012. (X.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

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

I. 

 48/2012. (II. 9.) Kt. sz.  határozat  végrehajtása megtörtént. 

 90/2012. (III. 8.) Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént 

91/2012. (III. 8.) Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént 

92/2012. (III. 8.) Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént 

97/2012. (III. 8.) Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént 

100/2012. (III. 8.) Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént 

101/2012. (III. 8.) Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént 

151/2012. (IV.12.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént 

220/2012. (VI.14.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént 

258/2012. (VII.19.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént 

264/2012. (VIII. 2.) Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént 

267/2012. (VIII. 2.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént 

268/2012. (VIII. 2.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént 

282/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént 

290/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént 

II. 

494/2011.(XI.15.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.   

Új határidő: 2012. december 31. 
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 507/2011.(XI.15.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van. 

 Új határidő: 2013. február 29. 

 

 3/2012. (I.19.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. december 31. 

 

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

Új határidő: 2012. november 30. 

 

 50/2012. (II. 9.)Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. december 31. 

 

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

Új határidő: 2012. december 31. 

 

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

Új határidő: 2012. december 31. 

 

 96/2012. (III. 8.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. december 31. 

 

 141/2012. (IV.12.) Kt. sz.  határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. december 31. 

 

 142/2012. (IV.12.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. november 30. 

 

 179/2012. (V. 10.) Kt. sz.  határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. november 30. 

 

 257/2012. (VII.19.) Kt. sz.  határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. november 15. 

 

 262/2012. (VIII. 2.) Kt. sz.  határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. november 15. 

 

 263/2012. (VIII. 2.) Kt. sz határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. november 30. 

 

 278/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. november 30. 

 

 279/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. november 15. 

 

 285/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. november 30. 

 

 286/2012. (IX.13.) Kt. sz.  határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. november 30. 
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 288/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. november 30. 

 

 289/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. november 30. 

 

 294/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. november 30. 

 

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

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be.  

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 Tájékoztató a reorganizációs akcióterv állásáról V. 

 Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Ismerteti tájékoztatóját. 

 

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

 

Magyar Judit képviselő: Kérdése, hogy miért csúszott három hónapot a költségvetés? 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: A költségvetés készítése során derült 

ki számára, hogy az egész gazdasági rendszert újra kell kialakítani és az elején erre nem 

számított. A költségvetési rendszer nem volt olyan állapotban, hogy alapozni lehetett volna rá. 

Véleménye szerint ennél gyorsabban nem lehetett volna elkészíteni.  

 

 

Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 

13/2012.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

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

alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Ismerteti az előterjesztést, majd a 

költségvetéssel kapcsolatban ad tájékoztatást a jelenlegi állapotra vonatkozóan, tovább 

részletezi a költségvetés készítésének módszerét, és folyamatát. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Balogh Istvánné könyvvizsgálónak, hogy 

tegye meg kiegészítését a költségvetéssel kapcsolatban. 

 

Balogh Istvánné könyvvizsgáló: Tájékoztatást ad az általuk végzett munkáról a 

költségvetéssel kapcsolatban.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Köszöni a szóbeli kiegészítést és a munkájukat. Megadja a 

szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: Elmondja, hogy nem szavazta meg ennek a sürgősségi indítványnak 

a napirendre vételét, mert a költségvetésekre vonatkozó törvények szerint még hiányoznak 

táblázatok, melyeket a törvény előír. Továbbá kifogásolja a költségvetés összeállítását, 

tartalmát, és hogy a költségvetés módosítását sürgősségi indítványként tárgyalja a Képviselő-

testület, hivatkozva, hogy a Könyvvizsgálók munkája miatt nem tudta az Önkormányzat az 

SZMSZ-ben előírt határidőn belül Képviselők részére megküldeni az anyagot.  

 

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

alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: A táblázatok hiányosságára 

vonatkozóan elmondja, hogy Ő az alapján a táblázatrendszer alapján dolgozott, melyet a 

Képviselő-testület az előző ülésen féléves mérlegként elfogadott. Megjegyzi, hogy a tavalyi 

évi költségvetésben, és az idei évi eredeti költségvetésben is ugyan ez a táblázatrendszer 

szerepelt. Továbbiakban a költségvetés tartalmi összetételével kapcsolatban ad tájékoztatást.  

 

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

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Az előterjesztés sürgősségi indokában olvasható, hogy 

a könyvvizsgálókkal való egyeztetésre hivatkozva csúszott az anyag, de ez nem azt jelenti, 

hogy heteket csúszott, hanem azt, hogy pénteken történő postázás helyett hétfőn került 

kiküldésre az anyag. Bízott abban, hogy sikerül a postázásig eljutni abba a fázisba, hogy a 

könyvvizsgálat is megtörténjen, de mivel ez nem sikerült, ezért sürgősségi indítványként 

került kiküldésre az anyag. A továbbiakban a közfoglalkoztatottakra, és az azt tartalmazó 

táblázatokra vonatkozóan ad tájékoztatást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi Magyar Judit képviselőt, hogy kielégítő választ 

kapott-e a kérdéseire, és hogy elfogadja-e a válaszokat. 

 

Magyar Judit képviselő: Igen, elfogadja. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Balogh Istvánné könyvvizsgálónak. 

 

Balogh Istvánné könyvvizsgáló: Kiegészítésképpen elmondja, hogy jelenleg költségvetési 

terv módosítás történik, nem pedig alkotás. Rendelet szabályozza, hogy egy éven belül csak 

egy rendelet születhet, a többi módosítás.  

 

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

rendelet módosítását.  

Szavazás eredménye 

 

#: 4050   Száma: 12.10.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 október 11 16:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 76.93 66.67 

Nem 1 7.69 6.67 

Tartózkodik 2 15.38 13.33 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit Nem - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

     

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

elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2012. (X.12.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 13/2012. (II.20.) Önk. sz. 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 költségvetés főösszege, főbb bevételi és kiadási előirányzatok  
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Szentendre Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2012. évi 

költségvetésének  

 

bevételi főösszege 9 010 599 EFt-ról  7 809 161 EFt főösszegre és  

kiadási főösszege 9 010 599 EFt-ról  7 809 161 E Ft főösszegre változik 

melyből 2 700 479 EFt a finanszírozási kiadás   

 

főösszeggel hagyja jóvá.  

2. § 

 

A rendelet 11. § (8) bekezdése törlésre kerül. 

 

3. § 

A R. 15. § (2) bekezdésében a „Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” szövegrész „Jogi és Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság” szövegrészre módosul. 

 

4. § 

 

A R. 16. § -a új (5) bekezdéssel egészül ki: 

„Az Önkormányzat a Városi szolgáltató Zrt. részére általános működési támogatásként 2012. 

december 31-ig legfeljebb 65 millió forint, azaz hatvanöt millió forint összeget biztosít 

költségvetése terhére.” 

 

5.§ 

 

A R. 17. § (5) bekezdésében a „GESZ” szövegrész helyébe a „Polgármesteri Hivatal 

Közgazdasági Irodája” szövegrész kerül. 

 

6.§ 

A R. 22. §-a törlésre kerül. 

 

7.§ 

 

Jelen rendelet-módosítással érintett mellékletek helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek. 

 

8.§ 

 

(1) E rendelet 2012. október 15. napján lép hatályba, és rendelkezéseit 2012. december 31. 

napjáig kell alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a határozati javaslathoz tartozik egy a 

Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság által tett kiegészítés, mely kiegészítést felolvas. 

„Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat tulajdonában 

lévő gazdasági társaságok vezetőit, hogy a Képviselő-testület következő rendes ülésére az 

üzleti tervüket terjesszék be.” 
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 Kérdezi Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármestert, hogy befogadja-e a 

javaslatot? 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Nem fogadja be, az időre való 

tekintettel, véleménye szerint a cégek vezetői inkább a 2013-as évre koncentráljanak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja a Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság javaslatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4051   Száma: 12.10.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 október 11 16:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 0 0.00 0.00 

Nem 1 7.69 6.67 

Tartózkodik 12 92.31 80.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fülöp Zsolt Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Tart. - 

Fekete János Tart. - 

dr. Kőrösi Tibor Tart. - 

Kun Csaba GVB elnök Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Pintér Ádám SZISB elnök Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

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

Városüzemeltetési Bizottság javaslatát elutasította. Megadja a szót Polányi Sándor 

reorganizációért felelős alpolgármesternek, miután jelezte, hogy kiegészítést szeretne tenni a 

VSZ Zrt-re és az Aquapalace Kft-re vonatkozóan.  
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Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Elmondja, hogy a V-8 Uszoda és 

Szabadidő Központ pótbefizetésére a törvényeknek megfelelően van szükség, mert negatív 

saját tőkével rendelkezik. A Képviselő-testület hozott egy olyan határozatot, mely alapján 

pótbefizetést kell teljesíteni, csak az összeg nem volt meghatározva a költségvetés hiánya 

miatt. A költségvetés most elkészült, és ez alapján lehet teljesíteni a pótbefizetést. 

Amennyiben ez nem teljesül, akkor az Önkormányzat nem teljesíti a saját döntését, továbbá a 

Cégbíróság bármikor lépéseket tehet az Aquapalace Kft. működésével szemben.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy fogalmazza 

meg a javaslatot. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: szövegszerűen a következőképpen javasolja 

megfogalmazni: „Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testület az Aquapalace 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról hozott 

166/2012.(V.10.) Kt. sz. határozatának 2. pontját kiegészíti az alábbiakkal: „A pótbefizetés 

összege 88 MFt.”A határozat jelen változással nem érintett rendelkezései változatlan 

tartalommal hatályban maradnak”. Ez az a határozat, melyre az előbb Polányi Sándor 

reorganizációért felelős alpolgármester is utalt, ebben a Képviselő-testület már akkor döntött, 

arról, hogy vállalja a pótbefizetést, de ennek összege a költségvetéstől volt függővé téve. A 

másik határozati javaslat, mely a VSZ Zrt-re vonatkozik: „Szentendre Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a VSZ Zrt. Vezérigazgatóját és a 

Polgármestert, hogy készítse elő a VSZ Zrt. által átvett önkormányzati feladatok ellátására 

vonatkozó együttműködési döntést.” 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4052   Száma: 12.10.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 október 11 16:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.69 6.67 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 
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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 - 

Magyar Judit Tart. - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

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

javaslatokat elfogadta, és a következő határozatokat hozza:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

306/2012. (X.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat tulajdonában 

lévő gazdasági társaságok vezetőit, hogy a Képviselő-testület következő rendes ülésére az 

üzleti tervük aktualizált táblázatait terjesszék be. 

 

Felelős: gazdasági társaságok vezetői 

Határidő: 2012. novemberi testületi ülés 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

307/2012. (X.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a VSZ Zrt. Vezérigazgatóját 

és a Polgármestert, hogy készítse elő a VSZ Zrt. által átvett önkormányzati feladatok 

ellátására vonatkozó együttműködési döntést. 

 

Felelős:     Polgármester, VSZ Zrt, Vezérigazgató 

Határidő: azonnal 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

308/2012. (X.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testület az Aquapalace Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról hozott 166/2012.(V.10.) 

Kt. sz. határozatának 2. pontját kiegészíti az alábbiakkal: „A pótbefizetés összege 88 MFt.” 

A határozat jelen változással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban 

maradnak. 
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Felelős:     Polgármester, Reorganizációért Felelős Alpolgármester 

Határidő:  Gt. 143. § (3) bekezdésében foglalt határidő 

 

Sürgősségi indítvány számlavezető, folyószámlahitel és munkabérhitel 

beszerzésről 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

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

alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, 

hogy a jelenleg hatályos számlavezető, folyószámlahitel és munkabérhitel szerződések 2012. 

december 31-én lejárnak, ezért új partner kiválasztása szükséges. A szakmai javaslat alapján 

fél éves időtartamra indokolt a partner kiválasztása. Véleménye szerint egy éves időtartamra 

történő beszerzés lenne szükséges, viszont a Bank részéről negatív hozzáállást lát ezzel 

kapcsolatban, mert úgy nyilatkoztak, hogy amennyiben egy évre írják ki a beszerzést, akkor a 

Bank nem fog pályázni.  

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: Kérdezi, hogy nem lehet, hogy azért ragaszkodik a Bank a féléves 

kiíráshoz, mert túl sok a bizonytalanság? 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: A Bankkal történt megbeszéléseken 

erről is volt szó. Nem kérdőjelezik meg, hogy az Önkormányzat képes-e teljesíteni a 

feltételeket. A továbbiakban a felmerült problémákról ad tájékoztatást, és elmondja, hogy a 

Bank szempontjából az intézmények átvétele jelenti a fő kockázatot.  

 

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

határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4053   Száma: 12.10.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 október 11 16:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 
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Megjegyzés: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

309/2012. (X.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a reorganizációért felelős 

alpolgármestert, hogy az Önkormányzat, az önkormányzati intézmények, a nemzetiségi 

önkormányzatok, az Aquapalace Kft., a Pro Szentendre Kft., a Szentendre és Térsége TDM 

Nonprofit Kft., a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. hat hónapos időtartamra 

szóló számlavezetése, valamint 250 MFt összegű folyószámla hitelkeret és 50 MFt összegű 

munkabér hitel hat hónapos futamidőre történő beszerzése tárgyában pályázatot bonyolítson 

le és azt a pályázatot lezáró döntés meghozatala céljából terjessze a Képviselő-testület elé 

 

Felelős: reorganizációért felelős alpolgármester  

Határidő: azonnal, döntésre a Képviselő-testület 2012. novemberi ülése 

 

  

Sürgősségi indítvány dr. Filó András képviselőnek a városrehailitációval 

kapcsolatos interpellációjának elfogadásáról 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót bizottsági 

elnököknek, képviselőknek. Egyék kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4054   Száma: 12.10.11/0/0/A/KT 
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Ideje: 2012 október 11 16:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 76.93 66.67 

Nem 2 15.38 13.33 

Tartózkodik 1 7.69 6.67 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit Tart. - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

310/2012. (X.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság javaslatára Dr. Filó András képviselőnek a városrehabilitációval kapcsolatos 

interpellációjára adott választ elfogadja. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal    
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 Sürgősségi indítvány a 264/2012. (VIII.2.) Kt. sz. határozat módosításáról 

 Előadó: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót bizottsági 

elnököknek, képviselőknek. Egyék kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4055   Száma: 12.10.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 október 11 16:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

 

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

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

311/2012. (X.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 264/2012. (VIII.2.) Kt. 

sz. határozat 8. pontját a Gazdasági Ellátó Szervezet jogutódlással történt megszüntetésével 

kapcsolatban hozott 181/2012. (V.10.) és a 202/2012. (V.31.) Kt. sz. határozatok alapján az 

alábbiakkal egészíti ki: 

 

Szentendre Város Óvodai Intézményei 2012. évi engedélyezett létszáma 104,5 főről 100 főre,  

Barcsay Jenő Általános Iskola 2012. évi engedélyezett létszáma 80,5 főről 73,75 főre 

Izbégi Általános Iskola 2012. évi engedélyezett létszáma 53,5 főről 51 főre 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 2012. évi engedélyezett létszáma 71 főről 

65 főre 

Templomdombi Általános Iskola 2012. évi engedélyezett létszáma 23,5 főről 23 főre 

Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde 2012. évi engedélyezett létszáma 39,75 főről 33 főre 

Gazdasági Ellátó Szervezet 2012. évi engedélyezett létszáma 52 főről 0 főre változik. 

 

Felelős:     Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Sürgősségi indítvány a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2013. évi 

fordulójáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót bizottsági 

elnököknek, képviselőknek. Egyék kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a 

határozati javaslat a változatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4056   Száma: 12.10.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 október 11 16:38  

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 
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Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Távol - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

312/2012. (X.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a határozat 1. és 2. számú mellékleteiben foglaltaknak megfelelően 2013. évre kiírja a 

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot, azzal, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi 

keretet 400.000,- forintban állapítja meg; 

2. felkéri a Polgármestert a pályázati felhívások közzétételére, a Csatlakozási Nyilatkozat 

aláírására és a szükséges dokumentumok Támogatáskezelő részére történő 

eljuttatására. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat mellékletei jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Sürgősségi indítvány az uszodával kapcsolatos tervezői és kivitelezői szavatossági 

igényekről 

 Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést, megadja a szót Polányi Sándor 

reorganizációért felelős alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Tájékoztatást ad a bankkal történt 

tárgyalásról az előterjesztéssel kapcsolatban.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Dóka Zsoltnak, a Jogi Iroda vezetőjének, 

hogy tegye meg az üggyel kapcsolatos pontosító javaslatát. 

 

dr. Dóka Zsolt irodavezető: Tiszteletben tartja azt a helyzetet, hogy a Raiffeisen Property 

Lízing Zrt. felfüggesztette a bankgarancia lehívását, ezáltal egy függő jogi helyzet adódott. 

Jelenleg tőlük függ az, hogy ez a lehívás megtörténjen vagy sem. Megjegyzi, hogy 

amennyiben egy jogvita elbírálását nem a Bíróságra bízza az önkormányzat, akkor fenn áll 

annak a lehetősége, hogy nem kellően részletezett eljárási szabályok mentén történik ennek az 

ügynek az elbírálása. Ezért csak megfontolásra javasolja annak a lehetőségét, hogy várja meg 

az Önkormányzat azt, hogy ebből lesz-e jogvita, és ha igen, akkor várják meg azt, hogy a 

Bíróság ebben az ügyben hogyan dönt. Alternatív határozati javaslata, hogy kérje az 

Önkormányzat, hogy a Raiffeisen Property Lízing Zrt. a lehívás folyamatát folytassa, és a 

kifizetés felfüggesztései iránti kérelmét vonja vissza.  

 

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

hozzászólásra. 

 

Tolonics Gyula képviselő: Javasolja, hogy szavazás előtt tartson a Képviselő-testület 5 perc 

szünetet. 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4057   Száma: 12.10.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 október 11 16:43  

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 - 



 26 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit Nem - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Pintér Ádám SZISB elnök Távol - 

 

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

javaslatot elfogadta. Megadja a szót Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Tiszteletben tartja dr. Dóka Zsolt 

irodavezető véleményét, de nem javasolja a pereskedést, miután az Önkormányzat rövid időn 

belül 400 millió forint óvadéki lehívást szeretne tenni. Elfogadja a jogi érvet, de taktikailag és 

üzletileg ezt a lépést nem szabad megtenni.  

 

16.46 órától 17.10 óráig szünet. 

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: Javasolja, szavazzanak dr. Dóka Zsolt javaslatáról.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri, dr. Gerendás Gábor aljegyzőt, hogy fogalmazza meg, 

dr. Dóka Zsolt javaslatát. 

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző: „Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Szentendrei Uszoda és Szabadidő Központ tervezése és kivitelezése tárgyában, a szavatossági 

Bankgarancia lehívása kapcsán felkéri a Raiffeisen Propery Lízing Zrt-t, hogy a lehívást 

folytassa, és a kifizetés felfüggesztése iránti kérelmét vonja vissza.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4058   Száma: 12.10.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 október 11 17:11  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 6 46.15 40.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 7 53.85 46.67 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 
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Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Tart. - 

Kun Csaba GVB elnök Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

Pintér Ádám SZISB elnök Tart. - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Tart. - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

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

elutasította. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja az előterjesztésben 

szereplő határozati javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4059   Száma: 12.10.11/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 október 11 17:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 75.00 60.00 

Nem 1 8.33 6.67 

Tartózkodik 2 16.67 13.33 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

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

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

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 hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

313/2012. (X.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szentendrei uszoda és 

szabadidőközpont tervezése és kivitelezése tárgyában a szavatossági bankgarancia lehívása 

kapcsán a 281/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozatát módosítva az önkormányzatra kötelező 

érvénnyel elfogadja a bankgarancia lehívás alapjául szolgáló szavatossági igények 

megalapozottságával kapcsolatosan az alábbi eljárásrendet: 

 

1. A Raiffeisen Property Lízing Zrt. (a továbbiakban: RPL) által megküldött igazságügyi 

szakértői névjegyzékből 3 budapesti székhelyű szakértőt jelöl meg az Aquapalace Kft. 

2. A 3 szakértőből az Arcadom Zrt. egyet kiválaszt 

3. Az RPL ezzel a szakértővel szerződést köt, aki elvégzi a lehíváshoz kapcsolódó tételek 

műszaki/jogi véleményezését 

4. A szakértő véleményét minden fél (Arcadom Zrt., Aquapalace Kft., Szentendre Város 

Önkormányzat, RPL, Raiffeisen Bank) annak eredményétől függetlenül, mint a vitát 

eldöntő anyagot, kötelező érvénnyel elfogadja és annak megfelelően teljesít 

5. amennyiben a szavatossági bankgarancia lehívását teljes mértékben 

megalapozatlannak tartja a szakértő, úgy a teljes szakértői költséget – maximum 1,5 M 

Ft+ÁFA - az Aquapalace Kft. viseli, míg amennyiben a lehívást 100%-ban 

megalapozottnak tartja, úgy a teljes szakértői költséget az Arcadom Zrt. viseli. 

Amennyiben részösszeg lehívását tartja megalapozottnak a szakértő, úgy a lehívott 

összeg arányában történik a díjfizetés megosztása. 

  

Felelős: Aquapalace Kft. Ügyvezetője 

Határidő: azonnal 

 

 

1. Előterjesztés Püspökmajori Lakótelepi Bölcsőde intézményvezetői pályázatának 

elbírálásáról 

 Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

Megérkezik a terembe Diószegi Istvánné, és Szőke Józsefné. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Köszönti a pályázókat, elmondja, hogy a pályázók a nyílt 
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üléshez írásban hozzájárultak, majd ismerteti az előterjesztést. Egyéb kérdés, észrevétel nem 

lévén, szavazásra bocsátja elsőnek, a határozati javaslat „A” változatát, Diószegi Istvánné 

pályázó szeméréről.   

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4060   Száma: 12.10.11/1/0/A/KT 

Ideje: 2012 október 11 17:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

  

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

„A” változatát elfogadta, és Diószegi Istvánné pályázót választja meg intézményvezetőnek. 

Gratulál az új intézményvezetőnek. A Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

314/2012. (X.11.) Kt. sz. határozata: 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. november 1-től 2017. október 

31-ig terjedő időszakra a Püspökmajor ltp. Bölcsőde intézményvezetői feladatainak 

ellátásával  

              Diószegi Istvánnét 
                                                                            bízza meg 

 

azzal, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Karán megkezdett 

szociálpedagógusi képesítést legkésőbb 2014. december 30-ig szerezze meg. Illetménye, a 

képesítés megszerzése után a következő, „F” fizetési osztály szerint kerül megállapításra. 

 

 

Alapilletménye E/9 fokozat                113.253,- Ft  

Vezetői pótlék 260%    52.000,- Ft 

Munkáltatói bérkiegészítés   29.400,- Ft 

Összesen, kerekítve:               194.653,- Ft 
       

Felkéri a Polgármestert az intézményvezető megbízásával kapcsolatos munkajogi 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. november 1. 

 

Távozik az ülésteremből Diószegi Istvánné, és Szőke Józsefné. 

 

 

2. Előterjesztés Villamos energia beszerzésről 

 Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket, kérdezi Polányi 

Sándor reorganizációért felelős alpolgármestert, hogy kíván-e kiegészítést tenni? 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Nincs kiegészítenivalója. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4061   Száma: 12.10.11/2/0/A/KT 

Ideje: 2012 október 11 17:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 
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Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

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

javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozza:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

315/2012. (X.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

3. a 2013. évre villamos energia beszerzés tárgyában közbeszerzési eljárást indít 

4. felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot a közbeszerzési eljárás lebonyolítására 

5. a közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület magának tartja fenn 

6. a közbeszerzést az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervébe felveszi 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő:  
1., 2., 4. pont: azonnal 

3. pont: a Képviselő-testület 2012. decemberi ülése  

 

 

3. Tájékoztató Városrehabilitációs pályázat műszaki tartalmáról 

 Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Felolvassa a tájékozatót. Megadja a szót bizottsági 

elnököknek, képviselőknek. Kérdés, észrevétel nem lévén a tájékoztatót a Képviselő-testület 

tudomásul vette. 
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4. Előterjesztés Járási megállapodásról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy 2013. január 1-től a Járási 

Kormányhivatal Szentendre székhellyel jön létre, mellyel kapcsolatos szerződés aláírására 

meghívja a képviselőket. Megállapítja, hogy az előterjesztő Címzetes Főjegyző Asszony nem 

kíván kiegészítést tenni, majd megadja a szót a képviselőknek.  

 

Magyar Judit képviselő: kérdése, hogy átvesz-e embereket, illetve feladatokat a járási 

hivatal, és ezzel irodák szabadulnak fel? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kiegészítésként elmondja, hogy az építéshatósági feladatot 

Szentendre fogja ellátni járási szinten, illetve Pilisszentlászló község Szentendrével szeretne 

közös hivatalt létrehozni. Az Okmányiroda helyiségeivel lehet mindössze számolni, de az 

előzetes tájékoztatás szerint, ők is maradnak.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a személyi állománnyal kapcsolatban tájékoztat, hogy a 

következő napon kerül aláírásra az a megállapodás, amely tartalmazza azokat a kollégákat, 

akiket a járási kormányhivatal átvesz és azt is elmondja, hogy ebből személyügyi probléma 

nem adódott. Tájékoztatást ad azokról a feladatokról, amelyeket a járási hivatal fog ellátni a 

jövőben.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az ide vonatkozó Kormányrendelet előírásairól tart 

tájékoztatást, és elmondja azt is, hogy még lehet számítani egyes hatáskörök változására. 

 

Kun Csaba képviselő: kérdése, hogy a csatolt – üres – mellékletek, kitöltés után mikor 

kerülnek a testület elé?  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: tájékoztatást ad a helyiségekre vonatkozóan 

folyamatosan változó megállapodással kapcsolatban. Elmondja, hogy a megállapodás másnap 

kerül aláírásra, és hogy az ingatlanra vonatkozó adatokat bármikor megtekinthetőek. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy eddig a járási kormányhivatal 

ÉMI-irodaházban történő elhelyezéséről volt szó, de miután ez pályázati pénzből került 

megvalósításra, a tulajdonjog nem átadható. A járási kormánybiztos a P’art-ház mellett 

döntött.  

 

Kun Csaba képviselő: véleménye szerint az anyagban mindenképpen szerepelnie kell, hogy 

melyik ingatlant adják át a járásnak, hiszen erről testületi felhatalmazás kell. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: javasolja, hogy függesszék fel a napirendi pont 

tárgyalását, hogy másolás után kiosztásra kerülhessenek a mellékletek, amelyet a képviselők 

megismerhetnek. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megtekintésre egy példányban javasolja lemásolni az 

anyagot.  

 

Kun Csaba képviselő: megfelelőnek tartja úgy, ha a határozati javaslatban szerepel az 

átadandó ingatlan megnevezése.  
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dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: új határozatot javasol, melyet felolvas: 

„Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt , hogy a Szentendre Járási 

Hivatal részére ingyenes használatba adja a tulajdonában levő Szentendre, Dunakorzó 18. 

szám alatti (1795 hrsz.) ingatlan I. emelet egy részét, és a II. emelet teljes területét (összesen 

497,7m² iroda, és 410,5 m² közlekedő), valamint a Szentendre, Városház tér 4. szám alatti ( 

2332 hrsz.) ingatlanban található Okmányirodát a Kormányablak más helyen történő 

elhelyezéséig.” 

 

Fülöp Zsolt képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 12 fő.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdésére Kun Csaba képviselő elfogadja a módosítást, így 

szavazásra bocsátja egyben, a két határozati javaslatot. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4062   Száma: 12.10.11/4/0/A/KT 

Ideje: 2012 október 11 17:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 83.34 66.66 

Nem 1 8.33 6.67 

Tartózkodik 1 8.33 6.67 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

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 - 

Magyar Judit Nem - 

Fekete János Tart. - 

dr. Filó András Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 
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Kiss Károly Távol - 

 

 

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

javaslatokat elfogadta, majd a következő határozatokat hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

316/2012. (X.11.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

Pest Megyei Kormányhivatal és Szentendre Város Önkormányzata között kötendő, a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet melléklete alapján a 

Szentendrei Járási Hivatal kialakításáról szóló megállapodást aláírja.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

317/2012. (X.11.) Kt. sz. határozata: 

  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt , hogy a Szentendre Járási 

Hivatal részére az átkerülő hatósági feladatok ellátása céljára ingyenes használatba adja a 

tulajdonában levő Szentendre, Dunakorzó 18. szám alatti (1795 hrsz.) ingatlan I. emelet egy 

részét, és a II. emelet teljes területét (összesen 497,7m² iroda, és 410,5 m² közlekedő), 

valamint a Szentendre, Városház tér 4. szám alatti ( 2332 hrsz.) ingatlanban található 

Okmányirodát a Kormányablak más helyen történő elhelyezéséig.  

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

5. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Dumtsa Jenő 

Keretstratégiájának megalkotásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

Magyar Judit képviselő: civilek bevonásával történő elemzést tart szükségesnek, melyet a 

testület januárban tárgyalna.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem ért egyet a javaslattal, mellyel kapcsolatban felsorolja a 

városban történt fejlesztéseket, illetve a vezérprojektek megvalósulását.   

 

Magyar Judit képviselő: elismerve az elmondottakat, felhívja a figyelmet a város 

adósságállományára, és változatlanul az elemzést tartja elsődlegesnek.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: továbbra is tartja magát ahhoz, hogy a testület szakmai 

alapokon tárgyalja a város stratégiáját, ne pedig politikai alapokon. Erre törekedtek ebben az 

előterjesztésben is. A Dumtsa stratégiával kapcsolatos szavazásra hívja fel a figyelmet.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: annak idején a szavazás során teljes konszenzust javasolt, pontosan a 

bekövetkező változások miatt, így most is az egyhangúlagos döntést javasolja. Ezzel 

kapcsolatos aggályait ismerteti. Véleménye szerint ki kell dolgozni egy pénzügyi 

megvalósíthatósági tervet, és javasolja, hogy Polányi Sándor úrral együtt találják ki, hogy ezt 

hogyan lehet megvalósítani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elfogadhatónak tartja a javaslatot, ezért kéri Címzetes 

Főjegyző Asszonyt, fogalmazza meg.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: a stratégia kialakítását ismerteti, 

amely szerint mindent úgy kell kialakítani, hogy az adott feladat megvalósítható legyen.  

 

Tolonics Gyula képviselő: az előterjesztés a Dumtsa-terv realizálásáról szól, mellyel 

kapcsolatban az elkövetkezendő feladatokról van szó.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Címzetes Főjegzyő Asszonynak.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felolvassa a módosító javaslatot:  

„felkéri a Reorganizációért felelős alpolgármestert, hogy a Keretstratégiában szereplő célok 

elérését szolgáló projektek megvalósításához készítsen olyan részletes gazdasági/ pénzügyi/ 

műszaki /stb. szempontokat tartalmazó útmutatót a Fejlesztési és Projekt Iroda számára, 

amely alkalmas arra, hogy a képviselő-testület a projekt megvalósíthatósága pénzügyi 

kihatását megismerje és megalapozott döntést hozzon.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a módosító javaslatot.  

 

dr. Szilágyi Enikő városstratégiai menedzser: a stratégiai folyamattal kapcsolatban tesz 

kiegészítést.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolta, hogy 

szélesebb társadalmi körű egyeztetést iktassanak be a stratégia elfogadására. Kéri, ennek 

elfogadásáról szavazzanak. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4063   Száma: 12.10.11/5/0/A/KT 

Ideje: 2012 október 11 17:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 30.77 26.67 
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Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 9 69.23 60.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Tart. - 

dr. Kőrösi Tibor Tart. - 

Kun Csaba GVB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Pintér Ádám SZISB elnök Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

 

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

elutasította, majd szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslatot, a befogadott 

kiegészítéssel együtt. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4064   Száma: 12.10.11/5/0/A/KT 

Ideje: 2012 október 11 17:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 73.34 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 15.38 13.33 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

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 - 

Fekete János Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

318/2012. (X.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. jóváhagyja a városstratégia alkotás mellékletben szereplő ütemtervét, és felkéri a 

polgármestert, hogy az ütemezés szerint készítse elő és nyújtsa be a Dumtsa Jenő 

Keretstratégia tervezetét, valamint a Dumtsa Jenő Keretstratégiához kapcsolódó 

Részstratégiák tervezetét.  

 

2. felkéri a Reorganizációért felelős alpolgármestert, hogy a Keretstratégiában 

szereplő célok elérését szolgáló projektek megvalósításához készítsen olyan 

részletes gazdasági/ pénzügyi/ műszaki /stb. szempontokat tartalmazó útmutatót a 

Fejlesztési és Projekt Iroda számára, amely alkalmas arra, hogy a képviselő-

testület a projekt megvalósíthatósága pénzügyi kihatását megismerje és 

megalapozott döntést hozzon. 

 

Felelős: 1 pont: Polgármester 

 2. pont: Reorganizációért felelős alpolgármester 

Határidő: 1. pont : azonnal 

 2. pont : 2012. novemberi képviselő-testületi ülés 

 

 

6. Előterjesztés helyi menetrend szerinti buszközlekedésről 

 Előadó: dr. Török Balázs általános alpolgármester 

 

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

úrnak. 

 



 38 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: röviden ismerteti az előterjesztést, valamint a 

határozati javaslatokat. Tájékoztat, hogy az új szolgáltató megválasztása esetén változás 

történik a menetrendben és a tarifában is, melyekről az utazóközönséget időben értesíteni kell.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri nyilatkozzon arról, hogy a bizottság által kért 

egyeztetések megtörténtek-e, illetve ezek során történtek-e olyan módosítások, amelyek a 

határozati javaslatok módosítását érintik. 

 

 dr. Török Balázs általános alpolgármester: a kért egyeztetések folyamatban vannak. 

Elmondja, hogy az új szolgáltató nyitott arra, hogy az esetleg felmerülő egyéb igényeket 

megvalósítsa. Beszámol még a vállalkozókkal folytatott tárgyalásokról is.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy az elmondottak alapján nincs módosító 

javaslat. Megadja a szót a képviselőknek.  

 

Zakar Ágnes képviselő: örömét és köszönetét fejezi ki, hogy a Vasvári lakótelep lakói által – 

kb. 3 éve kért – járat visszaállítása megtörténik.  

 

Magyar Judit képviselő: a városvezetés rossz döntései következtében történt 

költségnövekedés következményeként úgy ítéli meg, hogy a közlekedéssel kapcsolatos 

költségeket a lakosság fogja megfizetni. Problémát fog jelenteni, hogy meg kell tanulni a 

bonyolult járatok, bérlet- illetve jegyhasználattal kapcsolatos új rendszert. Nem támogatja a 

határozati javaslatot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri pontosítani az elhangzott „rossz döntéseket”.  

 

Magyar Judit képviselő: az előző polgármester idejében nem beszéltek ekkora – 60-80 millió 

forintos – összegekről, valamint kifogásolja, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt-től soha nem kapták 

meg a kért kimutatásokat, aminek következtében most kényszerpályán van az Önkormányzat 

és közbeszereztetni kell.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: emlékeztet, hogy az előző ciklusban kénytelenek voltak a 

törvényi kötelezettségnek eleget tenni – közbeszereztetni – amelyre egyedül a VOLÁNBUSZ 

Zrt. jelentkezett. Nehezen tudja értelmezni Képviselő Asszony szavait.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: úgy gondolja, hogy a mostani helyzet egy tiszta helyzetet 

teremt. Véleménye szerint az új menetrendet és tarifákat tartalmazó levelet minden 

háztartásba ki kellene postázni.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: elmondja, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. évente 

folyamatosan növelte az árait, ezért tartja jelentősnek a mostanra tervezett megtakarítást, 

amely 87 mFt helyett 40-50 mFt lesz, és ezt még az adott esetben az állami normatíva 

csökkenteni fog. Ismét elmondja, hogy nagyon fontosnak tartja, hogy a változásokat a 

lakosság felé megfelelően kommunikálják. Most két évre kötnek szerződést a vállalkozóval, 

így legkésőbb egy év múlva el kell kezdeni a következő közbeszerzést. Szeretné, ha a jövőben 

új, innovatív megoldásokat tudnának kiválasztani.  

 

Kun Csaba képviselő: kérdése, hogy a menetrendre, vagy a szolgáltatás tartalmára vonatkozó 

szerződésmódosításra milyen lehetőség lesz menet közben? Javasolja, hogy a részletekre 



 39 

tekintettel a szerződés végleges szövegét a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

véleményezze aláírás előtt.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: kérdezi a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

Elnökétől, hogy a következő héten össze tudnak-e ülni?  Kiemeli, hogy a szerződés határozott 

időre szól, és a mellékletben szereplő pontos menetrendre vonatkozik, amely csak a felek 

kölcsönös akaratával módosítható, de a módosításra mindkét ajánlattevő nyitott.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő, Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: miután a 

bizottságból ketten vannak jelen az ülésen, a többiek nevében felelősségteljesen nem tudja 

ígérni, hogy összeülnek, de ha a testület úgy dönt, akkor mindent megtesz annak érdekében, 

hogy megszervezzék a bizottsági ülést. Átnézve a szerződést – véleménye szerint – most is 

meghatalmazhatják az Általános Alpolgármester Urat a szerződés aláírására.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: befogadja a javaslatot, miszerint a Jogi és 

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság jóváhagyása után kerüljön aláírásra a szerződés.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Címzetes Főjegyző Asszonyt, fogalmazza meg a 

módosító javaslatot.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a III. határozati javaslat első és második blokkjába 

javasolt szövegrész:  

„A szerződés megkötésére a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményezése után, az 

Általános Alpolgármestert az alábbi feltételekkel felhatalmazza:…” 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: kérdése a Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság Elnökéhez, hogy ezen az ülésen részt kíván-e venni?  

 

Kun Csaba képviselő, a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság Elnöke igennel válaszol.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: felolvassa a módosított szövegrészt:  

„…A szerződés megkötésére - a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményezése után, 

melyen a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke tanácskozási joggal vesz részt- az 

alábbi feltételekkel felhatalmazza az Általános Alpolgármestert:…” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat a befogadott 

módosításokkal együtt. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4065   Száma: 12.10.11/6/0/A/KT 

Ideje: 2012 október 11 18:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 73.33 
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Nem 1 7.69 6.67 

Tartózkodik 1 7.69 6.67 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

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 - 

Magyar Judit Nem - 

Fekete János Tart. - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

 

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

javaslatokat elfogadta, és a következő határozatokat hozza: 

    

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

319/2012. (X.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az 1. számú 

melléklet szerinti menetrend módosítást 2012. december 1-jei hatállyal. 

 

 

Felelős:    Általános Alpolgármester  

Határidő: azonnal 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

320/2012. (X.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyszeri 150 000 Ft 

kialakítási költséget és évi rendszeres 300 000 Ft-ot biztosít a költségvetésből a helyi 

buszközlekedés esetében a Vasvári utcai vasárnap kivételével napi kétszeri buszközlekedés 

fedezetére. A menetrend ennek megfelelő módosításának bevezetésére és a közszolgáltatóval 

való szerződésmódosításra felhatalmazza az alpolgármestert. 
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Felelős:     Általános Alpolgármester  

Határidő: azonnal 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

321/2012. (X.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2012.  december 1-

jei hatállyal az érvényes menetrend szerinti helyi tömegközlekedés közszolgáltatás ellátására 

a Homm Kft-vel és a Volánbusz Zrt-vel állapodik meg. 

A szerződés megkötésére - a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményezése után, 

melyen a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke tanácskozási joggal vesz részt- az 

alábbi feltételekkel felhatalmazza az általános alpolgármestert: 

 

7. a szerződés legfeljebb 2 éves határozott időre jöhet létre, 

8. a szerződés ellentételezése legfeljebb évi 56 150 000 Ft költség lehet, melyet a 

mindenkori tarifabevétellel csökkenteni kell, 

9. teljesítési biztosítékot kell kikötni, melynek összege legalább a mindenkori ki nem 

fizetett időszakra jutó ellentételezés összegét el kell érje, 

10. kötbért kell a hibás teljesítés esetére kikötni, esettől függően 5 000 és 30 000 Ft 

közötti összegekben. 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő testület úgy dönt, hogy amennyiben a Homm 

Kft-vel és a Volánbusz Zrt-vel történő szerződéskötés nem jön létre, akkor a szintén ajánlatot 

adó Orangeways City Kft-vel kíván a helyi tömegközlekedési közszolgáltatás ellátásra 

szerződést kötni- a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményezése után, melyen a  

Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke tanácskozási joggal vesz részt - , melyre az 

általános alpolgármestert az alábbi feltételekkel felhatalmazza: 

 

1. a szerződés legfeljebb 2 éves határozott időre jöhet létre, 

2. a szerződés ellentételezése legfeljebb évi 40 000 000 Ft költség lehet, 

3. teljesítési biztosítékot kell kikötni, melynek összege legalább a mindenkori ki nem 

fizetett időszakra jutó ellentételezés összegét el kell érje, 

4. kötbért kell a hibás teljesítés esetére kikötni, esettől függően 5 000 és 30 000 Ft 

közötti összegekben. 

 

Felelős:    Általános Alpolgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

 

7. Előterjesztés az állattartásról szóló 12/2010.(IV.15.) Önk. sz. rendelet 

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

 Előadó: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző: röviden ismerteti az előterjesztést.  
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dr. Dukai Miklós képviselő: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: ismerteti, hogy a 

bizottsági ülésen az a javaslat született, hogy a következő testületi ülésen vizsgálják felül az 

állattartásra vonatkozó önkormányzati rendeletet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, befogadható-e a javaslat?  

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző: a helyi rendelet egyes részleteire hívja fel a figyelmet, de nem 

látja akadályát a rendelet felülvizsgálatának.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: egyetért a javaslattal. Elmondja, hogy az Önkormányzat az 

állattartásra vonatkozó szabályokat ellenőrizheti, és be kell hogy tartassa. Fontos, hogy a még 

hiányzó szabályokat meghozzák és ezeket minden ingatlantulajdonoshoz, lakóhoz eljuttassák.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a módosító javaslat megfogalmazását. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felolvassa a határozati javaslatot: 

„Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

vizsgálja felül az állattartásról szóló 12/2012.( IV.14.) Önkormányzati sz. rendeletben az 

állattartás feltételeit, és erről szóló előterjesztést nyújtsa be a 2012. decemberi képviselő-

testületi ülésre.” 

Elmondja, hogy az előzetes vélemények kikérése végett javasolja a decemberi ülésen történő 

tárgyalást.  

 

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

rendelet tervezetet elfogadását. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4066   Száma: 12.10.11/7/0/A/KT 

Ideje: 2012 október 11 18:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 
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Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

 

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

elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

az állattartásról szóló 12/2010. (IV.15.) Önk. sz. rendeletének módosításáról szóló  

37/2012. (X.18.) önkormányzati rendelete  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete annak céljából, hogy a városban 

egységesen érvényesüljenek az állattartással kapcsolatos közegészségügyi, állategészségügyi 

és szomszédjogi előírások, az állattartás helyi szabályainak megállapítására a helyi 

önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 

bekezdésében, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló, 

módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 36. § (5) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

(1) Hatályát veszti a R. 2. § (2) bekezdés a) és b) pontjai, valamint a felsorolást követő 

szövegben a „b),”  szövegrész; a 4. és 5. §-ok, valamint az ezeket megelőző címek; a 

17. § (1) bekezdés „családi szükséglet” szövegrésze és annak magyarázata; valamint a 

R. 1., 2., 3. és 4. számú melléklete. 

 

(2) A R. 1. § (3) bekezdésének „a rendelet hatálya nem terjed ki: a kedvtelésből tartott 

állatok tartásának…” szövegrésze helyébe az alábbi szöveg lép: „A rendelet hatálya 

nem terjed ki: a kedvtelésből tartott állatok, valamint mezőgazdasági haszonállatok 

tartásának…” 

 

(3) A R. 13. § (1) bekezdésének első és második bekezdéseinek helyébe az alábbi szöveg 

lép: „Haszonállat tartására szolgáló építmény (ól, istálló, kifutó, trágyatároló) 

elhelyezésére megállapított védőtávolságok:” 
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2. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2012. október 18. 

 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4067   Száma: 12.10.11/7/0/A/KT 

Ideje: 2012 október 11 18:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

 

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

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

322/2012. (X.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

vizsgálja felül az állattartásról szóló 12/2012.( IV.14.) Önkormányzati sz. rendeletben az 

állattartás feltételeit, és erről szóló előterjesztést nyújtsa be a 2012. decemberi képviselő-

testületi ülésre. 

 

 

Felelős:      Polgármester 

Határidő:   2012. decemberi Képviselő-testületi ülés 

 

 

 

8. Előterjesztés Szentendre Református Egyházközösség Református Óvodával 

kapcsolatos beruházásairól szóló beszámoló elfogadásáról 

 Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

Zakar Ágnes képviselő, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: méltatja az óvoda 

színvonalát.  

 

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

határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4068   Száma: 12.10.11/8/0/A/KT 

Ideje: 2012 október 11 18:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Kiss Károly Távol - 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

323/2012. (X.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre, Vasúti villasor 15. sz. alatt 

található ingatlan tulajdonjog-átadási megállapodás 8. pontja alapján a Református 

Egyházközség által benyújtott beszámolót jóváhagyja. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

9. Előterjesztés Pest Megyei díjak adományozásának javaslattétele 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

18.33 órától zárt ülésen folyik a tanácskozás, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 18.41 órakor a nyílt ülést megnyitja. 

 

 

10.  Interpelláció, kérdés 

 

 

„Tisztelt Polgármester Úr! 

 

1. Ismereteim szerint Ön és minden képviselő megkapta a mellékelt levelet, melyben a 

V-8 uszoda használatával kapcsolatban felmerült áldatlan állapotokról ír Lakatos 

Judit, az ELEVENEK Sportegyesület szüleinek és edzőjének nevében. Számomra 

felfoghatatlan, hogy ennyire átláthatatlanul, sőt diszkriminatívan történik meg a 

pályaelosztás az uszodában. Úgy néz ki, hogy a város érdekeit háttérbe szorítja néhány 
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személyes kapcsolaton alapuló megállapodás, ami elfogadhatatlan akkor, amikor az 

uszoda léte a várostól függ. A képviselő-testületnek oda kell hatnia, hogy ez ne így 

legyen. Éppen ezért a következőkre vagyok kíváncsi: 

a. Ki(k) és milyen rendszer szerint osztják be az uszoda pályáit? 

b. Mikor és kivel kötött, valamint milyen tartalmú szerződések vannak jelenleg 

hatályban? (Szóbeli szerződés, avagy a ráutaló magatartás is létrehozza a 

szerződést!!) 

c. Milyen intézkedést kíván tenni az uszoda vezetése azért, hogy a városban 

lakók gyermekei nemhogy hátrányos, hanem kifejezetten előnyös helyzetbe 

kerüljenek a pályabérletek során? (1. sz. melléklet) 

 

2. A 2012. október 04-i rendkívüli testületi ülésen a képviselő-testület visszavonta az 

Egres utcai fejlesztési területtel kapcsolatos határozatait. Úgy gondolom, hogy ez az 

önkormányzatra nézve rendkívül kedvezőtlen helyzetet teremtett. Ugyanis a már 

elfogadott településrendezési szerződés egyoldali megszűntetése egyértelműen 

megalapozza a tulajdonosi kör kártérítési igényét, ami a joggyakorlatot figyelembe 

véve akár többszázmillió forintra is rúghat (tényleges kár + biztatási kár). Mit kíván 

tenni a város vezetése, hogy a legrövidebb úton lezárja ezt a kérdést pro vagy kontra, 

mert nem hagynak más kiutat a tulajdonosok számára, mint a peres eljárást.  

 

3. Többen felvetették nekem azt a problémát, hogy a Fő tér és a Dumtsa Jenő utcában a 

tízmilliókért megépített rejtett elektromos áram szolgáltatás nem működik. A városi 

rendezvényeken továbbra is vezeték vezeték hátán, miközben kiépítették a rejtett 

hálózatot. Kérem az illetékeseket, hogy nyilatkozzanak arról, hogy mi a probléma a 

rejtett hálózattal! 

 

 

Szentendre, 2012. október 08. 

 

dr. Filó András 

képviselő” 

 

   

VÁLASZ INTERPELLÁCIÓRA 

 

Dr. Filó András képviselő úrnak 2012. október 08-án kelt interpellációjában felvetett 

kérdéseire  

 

1. V-8 Uszoda pályafelosztása: 

 

Balogh Zoltán az Aquapalace Kft. ügyvezetője az uszoda pályafelosztásával kapcsolatos 

képviselői kérdésekre az alábbi válaszokat adta: 

 

a) Kik és milyen rendszer szerint osztják be az uszoda pályáit? 

„Az uszodában a kezdetektől folyik úszásoktatás, s egyéb egyesületi munka. A sávok 

beosztása (úszómedence, s tanmedence) az igények- és a lehetőségek figyelembe vételével 

történik meg. Az új pályabeosztás megtörtént még augusztus végén. Egyeztettünk a megjelent 

egyesületek képviselőivel. Sajnos a korábbi szerződéses feltételekkel nem sikerült 

konszenzusra jutni, így élve a lehetőségekkel a szerződéseket felmondtuk, s újakat kötöttünk. 

A pályák beosztása az uszoda-és wellness vezető feladata. 
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b) Mikor és kivel kötött, valamint milyen tartalmú szerződések vannak jelenleg 

hatályban? (Szóbeli szerződés, vagy ráutaló magatartás is létrehozza a szerződést) 

Mint, ahogy az előző pontban kifejtettem, egy kivételével felmondtuk vízfelületre vonatkozó 

bérleti szerződéseket, s október 1-i hatállyal újakat kötöttünk. Az egyetlen kivételt a  HKLSE 

jelenti, mivel ezzel az egyesülettel egy 2011.06.20-án határozott időre kötött, s 2018.09.09-ig 

tartó szerződés él. 

 

c) Milyen intézkedéseket kíván tenni az uszoda vezetése azért, hogy a városban lakók 

gyermekei nemhogy hátrányos, hanem kifejezetten előnyös helyzetbe kerüljenek a 

pályabérletek során? 

Véleményünk szerint a városban élő gyermekek nem szenvednek hátrányt. Sajnos azonban 

tudomásul kell venni, hogy az egyesületi vízfelület bérlés nem elsősorban szakmai munkát, 

hanem komoly üzleti érdekeket takar. Ezért is jutottunk el mára oda, hogy korábban együtt 

dolgozó, ma már külön egyesületet vezető személyek különböző fórumokat felhasználva 

próbálják érdekeiket érvényesíteni. Erre véleményünk szerint egyetlen megoldást az önálló 

városi, vagy V-8 egyesület megalakítás és működtetése jelenti. Ekkor csak és kizárólag ezen 

az egyesület keretein belül folyna munka, ami alkalmas a szakmai szempontok és a közösségi 

érdekek előtérbe helyezésére.” 

 

2. Egres utcai fejlesztés 

Dr. Dóka Zsolt irodavezető az üggyel kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adta: 

„Mivel az egyeztetések során még a mai napig nem alakult ki a településrendezési 

szerződésnek a valamennyi érdekelt által elfogadható, konszenzusos  mintaszövege, ezért a 

korábbi - nem megfelelőnek bizonyult - mintaszerződések és a kifogásolható tartalmú 

határozatok hatályon kívül helyezésére került sor, eleget téve a Pest Megyei Kormányhivatal 

Kormánymegbízottja javaslatának. 

Az ügy folyamatban van, további egyeztetések szükségesek a megegyezés érdekében a még 

függőben lévő kérdések megválaszolására, melyben kérem valamennyi érintett konstruktív 

együttműködését!” 

3. Fő tér és Dumtsa J. utcában megépített rejtett elektromos hálózat: 

 

Putz Tamás a Fejlesztési és Projekt iroda műszaki munkatársának tájékoztatása alapján az 

alábbi választ tudom adni kérdésére: 

 

„A közterületi elektromos rendszerhez kapcsolódó mérőórák felkerültek az alábbi helyekre: 

Dumtsa u.22., Dumtsa u. 3., 8., 10., 12. és Fő tér 12., Péter Pál u. 5.. Továbbá csak a poller 

működéshez: Bogdányi u.- Lázár cár tét sarok (IBUSZ iroda). 

A kiépítés összköltsége: bruttó 12.672.140,- Ft, amely tartalmazza a teljes rejtett közterületi 

elektromos munkákat és az 5 db utólag kiépített kandelábert (Dumtsa J. u. 3., 5/a., 9., 12., 

18.). 

 A rendszer működik, próbaüzemelés során mindegyiket, darabonként ellenőriztük. 

 

A rendszer 2012. június 30. napjától üzemeltethető. A VSz Zrt. munkatársaival helyszíni 

bejáráson ellenőriztük ismételten a közterületeket, többek között a közvilágítási rendszert, a 

vízgyűjtő rendszert, a csobogót. A VSZ Zrt. részére átadásra került szeptember 18. napján 3 

db kulcs, amely a rejtett elektromos rendszert nyitja.” 
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Szentendre, 2012. október 09.   

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy az interpellációban elhangzottakra Balogh 

Zoltán a V-8 Uszoda ügyvezetője, dr. Dóka Zsolt jogi irodavezető és Putz Tamás műszaki 

vezető válaszait kiosztották a képviselőknek tanulmányozásra. Kérdezi dr. Filó András 

képviselő úrtól, hogy a válaszokat elfogadja-e?  

 

dr. Filó András képviselő: a V-8 Uszoda használatával kapcsolatban konkrétumokat nem 

tartalmazó, semmitmondó választ kapott, ezért azt nem fogadja el. Úgy gondolja, hogy miután 

az uszoda költségeit a város fizeti, addig a városi gyerekek úszásoktatását kell előtérbe 

helyezni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a témát átadta a sportért felelős Általános 

Alpolgármester úrnak, aki Lakatos Judittal és a férjével – akiket soron kívül fogadott – azt 

beszélték meg, hogy széleskörű egyeztetést szerveznek az uszoda vezetőjével és valamennyi 

sportegyesület képviselőjével. Kérdezi, van-e az ügyben újabb fejlemény? 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester:  az egyeztetés időpontja következő héten szerdán 

lesz.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Balogh Zoltán ügyvezető úrnak, hogy az 

írásban adott válaszát szóban kiegészíthesse. 

 

Balogh Zoltán ügyvezető, V-8 Uszoda: nem kíván most kiegészítést tenni, de szeretné, ha a 

szerdai egyeztető megbeszélésen dr. Filó András képviselő úr részt venne. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése, hogy ennek fényében elfogadja-e a választ Képviselő 

Úr?  

 

dr. Filó András képviselő: elfogadja a választ.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: következik az Egres úri fejlesztéssel kapcsolatos 

interpelláció.  

 

 

dr. Filó András képviselő: kiegészítésként elmondja, hogy volt egy olyan területfejlesztési 

megállapodás, amelyet a terület minden érintettje elfogadott – ez önkormányzati határozatban 

is szerepel – így létrejött a szerződés, amelyet később az Önkormányzat egyoldalúan 

módosított. Ezt ő megtámadta a Bíróságon – és még ha az Önkormányzat visszavonta is az 

összes szerződését – és nem vonja vissza ezt. Úgy gondolja, hogy el kellene készíteni az 

előterjesztést a Reorganizációért Felelős Alpolgármester úrnak, hogy ígéretéhez híven tartani 

tudja azt, amit megígért. A válaszban leírtaknak megfelelően kéri az együttműködést, hogy 

minél előbb lezárhassák ezt az ügyet.  

A harmadik témával kapcsolatban azt a választ kapta, hogy az elektromos hálózat tökéletesen 

működik, így elfogadja a választ.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a következő Fülöp Zsolt képviselő interpellációja. 
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„Interpelláció a Polgármesterhez 

 

Tárgy: Pintér Ádám önkormányzat képviselő 1,2 millió Ft értékű szerződéskötése az 

önkormányzattal. 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Polányi Sándor külsős alpolgármester tájékoztatójából derült ki, hogy az önkormányzat 

szerződést kötött Pintér Ádám önkormányzati képviselővel, a város tulajdonában lévő domain 

nevek összegyűjtéséről és új honlap struktúra kidolgozásáról, melynek értéke, 1,2 millió Ft. 

Tisztában vagyok azzal, hogy törvény nem tiltja, hogy egy képviselő a tisztelet díján felül, 

külön fizetség fejében végezzen el egy munkát a városának. Ebben az esetben is, a törvény 

által biztosított jogot teljes mértékben kihasználva született meg a szerződés, ami 

véleményem szerint nem szerencsés, hiszen egy képviselőnek a feladatát nem anyagi 

előnyökért, vagy külön fizetségért kellene ellátnia, hanem a szó nemes értelmében, 

szolgálatnak tekintve, önzetlenül. 

Ennek a helyzetnek a tisztázása érdekében az alábbi kérdésekre várom a válaszát: 

 

- ki, mikor, milyen szakmai érvek miatt döntött a pályázat kiírásáról, ajánlatok kéréséről 

- ki határozta meg annak műszaki tartalmat, milyen referenciákat, követelményeket 

írtak elő, azaz mi a pályázat tartalma 

- ki határozta meg az ajánlatra felkért cégek körét, milyen szakmai feltételek alapján  

- kérem, nevezzék meg a felkért cégeket és az ajánlataikat ismertessék 

- ki hívta fel a képviselő figyelmét a pályázati kiírásra 

- ki határozta meg az elkölthető közpénz mértékét 

- ki bírálta el és mikor az ajánlatokat, valamint ki hozta meg a döntést. 

 

Fülöp Zsolt  

Képviselő” 

 

VÁLASZ AZ INTERPELLÁCIÓRA 

Fülöp Zsolt képviselő úrnak 2012. október 8-án kelt interpellációjában felvetett 

kérdéseire 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester a képviselői kérdésekre az alábbi 

válaszokat adta: 

1. Általános bevezetés 

„Korábban több alkalommal éppen Fülöp Zsolt képviselő úr jelezte kifogását a jelenlegi 

honlapstuktúra elavultságával kapcsolatosan. A város honlapjainak átalakítása, racionalizálása 

tehát Önök szerint is szükségszerű volt, ez vitathatatlan. A szeptember 13-i reorganizációs 

jelentésből kiderült, hogy Pintér Ádám foglalkozik ezzel a területtel, akkor azonban egyetlen 

kérdés sem hangzott el ezzel kapcsolatban. A TV Szentendre szeptember 5-i műsorában a 

képviselő úr saját maga számolt be jelenlegi feladatáról, az új honlapstruktúráról, mely a 

szeptember 21-i Szentendre és Vidékében is megjelent. 

Pintér Ádám feladatellátása tehát teljesen nyíltan, maximális lakossági tájékoztatás mellett 

történt. Képviselőként nem feladata a városi honlapok kialakítása, átszervezése, valamint 

jelen szerződésével messze a piaci ár alatt vállalta el ezt a munkát.” 



 51 

2. Ki, mikor, milyen szakmai érvek miatt döntött a pályázat kiírásáról, ajánlatok 

kéréséről? 

„Kádár Kristóf kommunikációs referens szakmai javaslatai alapján, valamint a testületi 

üléseken is többször elhangzott on-line kommunikációt ért kritikák miatt a RIB 

(Reorganizációs Irányító Bizottság) döntött a feladatellátás szükségességéről július elején. A 

pályázatot az önkormányzattal egyeztetve a VSZ Zrt. írta ki, mivel az informatikai divizió ott 

került kialakításra.” 

3. Ki határozta meg annak műszaki tartalmát, milyen referenciákat, követelményeket 

írtak elő, azaz mi a pályázat tartalma? 

„A pályázat tartalmát szakmai szempontok alapján a kommunikációs referens előterjesztésére 

a Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester fogadta el. A pályázat szakmai 

kiírását csatoljuk.” 

4. Ki határozta meg az ajánlatra felkért cégek körét, milyen szakmai feltételek 

alapján? 

„A reorganizációért felelős alpolgármesterrel egyeztetve a VSZ Zrt. A kiírás tartalmának 

megvalósítására alkalmas vállalkozások kerültek meghívásra.” 

5. Kérem, nevezzék meg a felkért cégeket és ajánlataikat ismertessék! 

 „ENIGMA Webstúdió 

 HRENKO Informatika 

 EastSide Informatika Kft. 

 ECOTREND Kft. 

 Pintér Ádám 

A vállalkozások közül egyedül Pintér Ádám adott be érvényes ajánlatot havi bruttó 200.000 

Ft értékben.” 

 

 

6. Ki hívta fel a képviselő figyelmét a pályázati kiírásra? 

„Pintér Ádám informatikai szakmai tanácsaival régóta segítette az önkormányzat és a hivatal 

munkáját, miután a Kistérségi Iroda munkatársaként többek között honlapszerkesztéssel is 

foglalkozott. Ennek kapcsán a VSZ Zrt. hívta fel őt is ajánlattételre.” 

7. Ki határozta meg az elkölthető közpénz mértékét? 

„A szerződéses érték a nyertes pályázatban szereplő ellenérték.” 

8. Ki bírálta el és mikor az ajánlatokat, valamint ki hozta meg a döntést? 

„A VSZ Zrt. tájékoztatatása alapján a reorganizációért felelős alpolgármester a pályázat 

beérkezését és egyeztetését követően.” 

 

Szentendre, 2012. október 11. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: az interpellációra a Reorganizációért Felelős Alpolgármester 

írásban adott részletes választ. Kérdezi, elfogadja-e ezt Képviselő úr? 

 

Fülöp Zsolt képviselő: észrevételként elmondja, hogy nem az a baj, hogy egy fiatalember 

anyagi javakhoz jut, hanem az, hogy ezt, mint önkormányzati képviselő teszi amellett, hogy 

önkormányzati tiszteletdíjat is kap. Úgy gondolja, hogy a képviselői feladatra azért 

jelentkeznek, mert azokat az embereket szeretnék képviselni, akik megválasztják őket. Jogilag 

semmi probléma nincs ezzel a dologgal, így a választ elfogadja, de nem tartja helyesnek ezt a 

rendszert.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: nem lát ellentmondást a feladat 

ellátásában, ennek kihangsúlyozására a SZEI példáját említi, amelynek vezetője szintén 

képviselő. Azt látja, hogy Pintér Ádám képviselő úr nagy változtatásokat végzett a honlapok 

esetében, nagyon sokat dolgozik, és ennek nincs semmi köze ahhoz, hogy képviselő. Úgy 

gondolja, hogy az ezért járó fizetség nem túl magas.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: beszámol arról, hogy már a megbízás előtt is segített – 

teljesen ingyen – Képviselő úr a SZEI honlapját rendbe hozni. Úgy gondolja, hogy ezért a 

pénzért ajándék ez a munka. Szentendrei Hírek honlapra hívja fel a figyelmet.   

 

Fülöp Zsolt képviselő: a magyarázkodások alapján úgy érzi, nem értik a lényeget, kár erről 

beszélgetni, mert itt etikai problémáról van szó.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felhívja Képviselő úr figyelmét, hogy 2002-ben dr. Pázmány 

Annamária még nem volt a SZEI vezetője, akinek megválasztását támogatta.  

Következik Fekete János interpellációja. 

 

 

„Interpelláció a Polgármesterhez 

 

Tárgy: Kulturális Kft. 12 millió Ft értékű tanácsadói szerződése 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Polányi Sándor külsős alpolgármester tájékoztatójából kiderült, hogy 2013-ban az 

önkormányzat tulajdonában lévő Kulturális Kft-nél 12 millió Ft megtakarítás érhető el a 

tanácsadói szerződések megszüntetése miatt. 

A testületi ülésen nem fűztek magyarázatot ehhez a megtakarításhoz és a később megtartott 

szakbizottsági összejövetelen sem volt téma a 12 millió Ft-os tanácsadói szerződés. 

 

A 12 millió Ft-os tanácsadói szerződés nem szerepelt a Kulturális Kft. üzleti tervében és az 

önkormányzat költségvetésében sem, ezért az alábbi kérdéseket teszem föl: 

 

- ki, kik voltak a tanácsadók 

- ki, mikor, milyen szakmai indok alapján döntött a tanácsadás szükségességéről 

- ki, mikor, milyen eljárásban választotta ki a tanácsadót 

- mióta fizetnek a tanácsokért, beleértve a korábbi éveket is 

- milyen költségvetési keretből, vagy a Kft. milyen költséghelyéről történt a kifizetés 

- ki és hogyan igazolta az elvégzett tanácsadást, milyen dokumentálás történt, 

fellelhetők a kapott tanácsok 
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- mire használták a tanácsokat 

 

Kérem, nyilatkozzon továbbá arról, hogy az önkormányzatnál és az önkormányzat 

tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál, tanácsadói szerződés, vagy tartalmában hasonló 

szerződés mennyi és milyen összegben köttetett 2006-tól, 2012 szeptemberéig. 

 

Fekete János 

Képviselő” 

 

 

VÁLASZ INTERPELLÁCIÓRA 

Fekete János képviselő úrnak a 2012. október 8. napján kelt interpellációjában feltett 

kérdésekre 

 

Válaszok: 

 

1. A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kulturális Kft.) 

tanácsadói szerződésével kapcsolatban feltett kérdés 

 

Kolti Helga korábbi ügyvezető tájékoztatása szerint ügyvezetővé választását, azaz 2011. 

május 17. napját követően a Kulturális Kft. egyetlen tanácsadói szerződést kötött, mely 

azonban nem igényelt pénzügyi teljesítést. A korábbi ügyvezetők ilyen tartalmú 

szerződéseiről nyilatkozni azonban nem tud. 

A tanácsadói szerződések között kerültek feltüntetésre mindazok, melyek a Kulturális Kft. 

előadó-művészeti tevékenységével összefüggésben jöttek létre, melynek oka az, hogy az 

újonnan kialakított rendszer nem tudta megfelelően kezelni ezeket a szerződéseket, ezért 

kellett a „tanácsadói szerződések” kategóriába sorolni a fenti megállapodásokat. Ez a 

kényszerű besorolás egyeztetés eredménye volt. 

Kolti Helga levele az interpellációra adott válasz mellékletét képezi. 

 

2. Szentendrei Sportcélú Kft. 

 

Dombay Zsolt tájékoztatása szerint ügyvezetői megbízatása óta nem kötött tanácsadói, illetve 

hasonló jellegű szerződést, továbbá a Sportcélú Kft. könyvelőjével folytatott egyeztetés 

alapján Boros Iván, korábbi ügyvezető időszakában sem jött létre tanácsadói szerződés. 

Szieben László ügyvezetői időszakáról érdemben nem tud nyilatkozni, de legjobb tudomása 

szerint és az általa megismert anyagok tükrében, ebben a periódusban sem került sor 

tanácsadói szerződés kötésére. 

 

3. Városi Szolgáltató Zrt. 

 

László Ágnes által készített összefoglaló táblázat az interpellációra adott válasz mellékletét 

képezi. 

 

4. Aquapalace Kft. 

 

Balogh Zoltán ügyvezető által megküldött összefoglaló táblázat az interpellációra adott válasz 

mellékletét képezi. 

 

5. Önkormányzat által kötött tanácsadói szerződések  
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Az Önkormányzat által kötött tanácsadói szerződéseket tartalmazó táblázat az interpellációra 

adott válasz mellékletét képezi.” 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Képviselő úrtól, hogy az interpellációra adott 

válaszokat elfogadja-e?  

 

Fekete János képviselő: részben fogadja el a választ, mert a Kulturális Kft-nek nem találja a 

mellékleteit. Kifogásolja, hogy a művészek tevékenysége tanácsadói tevékenységként került 

besorolásra, így a 12 mFt-os megtakarítás a művészek tiszteletdíját fogja jelenteni. Az 

interpellációra adott többi választ elfogadja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a Kulturális Kft. Ügyvezetőjének. 

 

Dr. habil Kálnoki - Gyöngyössy Márton ügyvezető: kiegészítésként elmondja, hogy nem 

tanácsadói szerződésekről van szó, más kérdés, hogy könyvelési szempontból oda kerültek 

besorolásra. Ezek a szerződések zárt anyagot képeznek, ezért nem kerültek kiosztásra, de 

betekinthetőek.  

 

Fekete János képviselő: ezt érti, de nem ez volt a feltett kérdése, amely szerint úgy gondolja, 

hogy a 2012. évi összközpénz-költségvetéshez képest 2013. évben nem lesznek fellépő 

művészek.  

 

Dr. habil Kálnoki - Gyöngyössy Márton ügyvezető: természetesen nem 12 mFt-ot kívánnak 

megspórolni ezen tevékenységeken, de a jövőre nézve át kell tekinteni és pontosan kell 

meghatározni a szerződéseket – amelyek tartalmuk szerint nem tanácsadói szerződések.  

 

Fekete János képviselő: a költségvetésben szerepel 12 mFt megtakarítás…. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a Reorganizációért Felelős 

Alpolgármesternek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: a témával kapcsolatban sorokat 

olvas fel a költségvetésből. Az adatok összefüggéseinek problémáját abban látja, hogy az 

intézmények nem úgy vettek részt a költségvetés tervezésében, ahogy azt megkívánta, hanem 

adatszolgáltatást nyújtottak. Nem szeretné, ha 12 mFt levonásra kerülne, ezért szerepel a 

költségvetésben 100 mFt-os tartalék, hogy ha bármi probléma adódik menet közben az 

megoldható legyen. Megjegyzi, hogy az átadás-átvételi audit során nem csak művészeti 

szerződéseket találtak, hanem olyanokat is, amelyeket nem szívesen látna a jövőben. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Képviselő úrtól, hogy ennek ismeretében elfogadja-e 

a választ? 

 

Fekete János képviselő: az interpellációra adott válaszban az szerepel, hogy egyetlen 

tanácsadói szerződést kötött, amely nem igényel pénzügyi teljesítést. Kérdése, hogy ez 

alapján mi az igazság, illetve, hogy joggal volt-e félreérthető, hogy a 12 mFt-os megtakarítás 

mellett az szerepel, hogy tanácsadói szerződések?  
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Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: technikai balesetnek tartja, amely 

akkor történt, amikor az előző ügyvezető már nem, az új ügyvezető pedig még nem volt a 

posztján, ezért korrigálni fogják.  Ha szükséges, akkor a 100 mFt-os megtakarításból 6 mFt-ot 

biztosítanak erre.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megismétli a kérdést, hogy elfogadja-e a választ?  

 

Fekete János képviselő: arra még nem kapott választ, hogy a művészeti szerződéseket kívül 

még milyen szerződések voltak?  

 

Dr. habil Kálnoki - Gyöngyössy Márton ügyvezető: nagyon sok örökölt szerződés van, 

amelyeket a viszonyok megváltozása miatt is felül kell vizsgálni. Az Kft. átvétele során 9 

vezetői besorolású munkatárs volt, régi, elavult szerződéseket mondott már fel, és az 

elkövetkezendő időben is fog még felmondani. Kiugróan szabálytalan szerződést nem talált, 

de a hatékonyság oldaláról támogatja a szerződésekre vonatkozó észrevételeket.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: ezek között volt olyan, akinek 

tanácsadói szerződése is volt. 

 

Dr. habil Kálnoki - Gyöngyössy Márton ügyvezető: elmondja, hogy ezt a szerződést már 

felmondta.  

 

Fekete János képviselő: van-e még olyan szerződés, amelyet aggályosnak tart, vagy 

felmondta-e már mindet? Ha igen, akkor elfogadja a választ.  

 

Dr. habil Kálnoki - Gyöngyössy Márton ügyvezető: ami addig tudomására jutott, annak 

felmondását már kezdeményezte, illetve a P’Art-házban lévő bérlemény megszüntetését is. 

 

Fekete János képviselő: szeretne a felbontott szerződésekről kimutatást kapni.  

 

Dr. habil Kálnoki - Gyöngyössy Márton ügyvezető: türelmet kér addig, amíg úgy érzi, hogy 

teljes körűen át tudta tekinteni az összes szerződést. 

 

Fekete János képviselő: elfogadja a választ. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: következik Címzetes Főjegyző Asszonyhoz címzett kérdés.  

 

 

„Tisztelt Főjegyző Asszony! 

 

A három éve átadott árvízvédelmi töltésen lévő (kaszinó-szennyvíz tisztitó-11-es út) 

kerékpárúttal kapcsolatban szeretnék néhány kérdésre választ kapni: 

- ki a kivitelező, mi az út műszaki tartalma (az útpálya szerkezete), a kerékpárút bekerülési 

költsége, az út teljes hossza 

- az önkormányzat kezeléséven lévő kekékpárutakra fordított karbantartás összege az elmúlt 

két éven 

- milyen gyakran és hogyan ellenőrzi az önkormányzat a kerékpárutak műszaki állapotát, a 

karbantartás szükségességét 

 

Fülöp Zsolt 
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Képviselő” 

 

VÁLASZ KÉRDÉSRE 

 

Fülöp Zsolt képviselő úrnak 2012. október 08-án a Polgármesteri Hivatalba érkezett 

kérdéseire  

 

Tisztelt Képviselő Úr! 

 

Virágh János a Városi Szolgáltató Zrt. munkatársa valamint Turócziné Kiss Gizella a 

Közgazdasági Iroda ügyintézője az árvízvédelmi töltésen lévő kerékpárúttal kapcsolatban 

feltett kérdéseire az alábbi válaszokat adta: 

 

1. Ki az árvízvédelmi töltésen lévő kerékpárút kivitelezője, mi az út műszaki tartalma, a 

bekerülési költsége, mekkora az út teljes hossza 

 

A három éve átadott árvízvédelmi töltésen lévő kerékpár út kivitelezője a BOLA-TERRA 

KONZORCIUM volt. A tervezett pályaszerkezet: 3 cm AB 8 kopóréteg; 6 cm U35 

melegbitumenes alapréteg; 15 cm Z 20/35 zúzottkőpálya; 10 cm homokos kavics védőréteg. 

A kerékpárút hossza 3.088,82 m. A bekerülési költség 306.839.888 Ft volt. 

 

2. Mekkora az önkormányzat kezelésében lévő kerékpárutakra fordított karbantartási 

összeg az elmúlt két évben? 

 

Az elmúlt két évben a kerékpárútra fordított karbantartás összege 8.100.000 Ft volt, amely a 

következő munkákat foglalja magába: töltés kaszálása 4x évente, űrszelvény biztosítása 

(fakivágás, gallyazás),  sarazás, szemétszedés, takarítás. 

 

3. Milyen gyakran és hogyan ellenőrzi az önkormányzat a kerékpárutak műszaki 

állapotát? 

 

A kerékpárút műszaki állapotának ellenőrzés évente minimum 2 alkalommal teljes hosszban, 

időszakosan szükség szerint (3-4 alkalom/év) történik. 

 

 

Szentendre, 2012. október 11.   

 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: nem kíván kiegészítést tenni, mert írásban már 

megadta.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a kerékpár utak állapotára szerette volna felhívni a figyelmet. 

Megköszöni a választ.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: VSz Zrt. felé közvetítik a kérdéseket, észrevételeket.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a VSz Zrt. közterület-fenntartási divíziója elkezdte az 

utak állapotának felmérését.   
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Pintér Ádám képviselő: elmondja, hogy a Sztelin pataktól északra fekvő kerékpárút-

szakaszról a környezetvédelmi hatóság kimondta, hogy gyakorlatilag el kell pusztulnia.  A 

Postás strand és Bükkös patak közötti kistérségi kerékpárutat a kivitelező az Euro-Velo 

szabványnak megfelelően kiépíti.  

 

 

11. Egyebek:  
    

dr. Dietz Ferenc polgármester: az ülés előtt kiosztott fehér dobozok a finn testvérváros 

képviselőinek ajándéka.  

 

Zakar Ágnes képviselő: az uszodával kapcsolatos interpellációra reagálva elmondja, hogy 

mint gyakorló szülő jelen van az uszodában, és nem látja igazoltnak a problémát. Nagyon sok 

egyesület veszi igénybe az uszodát gyerekek úszásoktatására, amelyek mindegyikére szükség 

van. Kéri, hogy a tárgyaló delegáció ezt tartsa szem előtt.  

A félévente megrendezésre kerülő Bükkös-patak takarításra hívja fel a figyelmet, amely 

programjaira szeretettel várnak mindenkit.  

 

Magyar Judit képviselő: az uszodával kapcsolatban javasolja, hogy amíg a tárgyalások után 

meg nem születik, az új megállapodás, addig állítsák vissza a régi rendet, hogy az esetleges 

változásokra a szülőket is fel tudják készíteni. 

 

dr. Dukai Miklós képviselő: már korábban is javasolta, hogy vizsgálják meg annak 

lehetőségét, hogy az uszoda reggel 1 órával korábban nyisson, és este 1 órával később zárjon. 

Úgy gondolja, hogy ha reggel 5 órakor nyitna az uszoda, a felnőttek nagy része igénybe tudná  

venni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: úgy gondolja, hogy ne a képviselők ötleteljenek, hiszen 

megbíztak egy új ügyvezetőt, aki ért hozzá és működteti, akkor az ő dolga a megoldás.  

 

Balogh Zoltán ügyvezető (V-8 Uszoda): felhívja a figyelmet, hogy a bérleti szerződéseket a 

szerződésekben meghatározottak szerint mondták fel. El kell fogadni, hogy nem mindenki fér 

be abba az idősávba, amit szeretne. Arról sincs szó, hogy szentendrei gyerekek szorulnak ki 

az uszodából.  

 

dr. Filó András képviselő: a gát bontásából származó anyagot a Dunapart azon részére 

szállítják, amelyet korábban parkolónak szántak, de ez Natura 2000 területként van 

nyilvántartva. Kérdezi, igaz-e?  

Szerinte nem elvetendő a képviselők egyéb munkával történő megbízása, nem egyedi példáról 

van szó.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a polgármesteri szoba óráját már javította ingyenesen. Szerinte a 

képviselőknek önmérsékletet kellene tanúsítaniuk.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő:  

- kéri a Barcsay Általános Iskola előtt lévő zebra átfestését.  

- kérdése, hogy a speciális étkeztetéssel kapcsolatban van-e előrehaladás?  

- A János utca egyirányúsításával kapcsolatban ismét megkeresték. Régi ügyről lévén 

szó, megoldást szorgalmaz. 

- köszöni, hogy a védőnők parkolási gondját megoldották.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a János utca egyirányúsításával kapcsolatban elmondja, hogy 

a bizottság és a munkacsoport már számtalan javaslatot kidolgozott, de a lakosságnak mindig 

van olyan észrevétele, amely miatt egyiket sem találták megfelelőnek.  

 

Kun Csaba képviselő, GVB elnöke: elmondja, hogy a bizottság csak akkor veszi napirendre a 

témát, ha olyan előterjesztés készül, amely a különböző lehetséges megoldásokat figyelembe 

veszi, illetve a korábbiakhoz képest új megoldás születik. Pillanatnyilag nem látja annak 

lehetőségét, hogy ezt a problémát megnyugtató módon meg lehetne változtatni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja, hogy bízzák meg a VSZ Zrt. Vezérigazgatóját, 

hogy dolgozzon ki megoldást, amelybe Képviselő Asszonyt is vonják be. Az étkeztetéssel és a 

zebra átfestésével kapcsolatban szintén Kroó József vezérigazgató urat fogják megkeresni.  

 

Pintér Ádám képviselő: a honlapok sebességmérésével kapcsolatban elmondja, hogy az új 

városi híroldal a Google sebességtesztjén 88 pontot kapott, az Ezer év városfejlesztési honlap 

pedig 86 pontot. Ingyen felajánlja segítségét a városi honlap teszt-oldalához.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megjegyzi, hogy az Ezer év városfejlesztési honlap független 

szervezettől díjat is nyert.  

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, 19.35 órakor az ülést bezárja.  

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó 

polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 


