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Szám: 29/2012. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2012. szeptember  13-án (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, dr. Filó András, Kiss Károly, Kun Csaba, Magyar Judit, Pintér 

Ádám, Tolonics Gyula és Zakar Ágnes képviselők 

 

Távol van: dr. Kőrösi Tibor, és dr. Pázmány Annamária  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, Kroó József VSZ Zrt. vezérigazgatója, dr. 

Ligetfalvi Kinga jegyzői kabinet vezetője, Bartha Enikő 

Önkormányzati és Szervezési Iroda vezetője, Puhl Márta 

irodavezető, Szirmai Erika irodavezető, Dala-Nagy Katalin 

köznevelési és testületi referens, dr. Dóka Zsolt jogi iroda vezetője, 

dr. Weszner Judit Fejlesztési és Projekt Iroda vezetője, Kádár Kristóf 

kommunikációs referens, dr. Szilágyi Enikő városstratégiai 

menedzser, Sándorné Vincze Viktória szolgáltatási koordinátor, 

Wetzlné dr. László Márta Városi Gyámhivatal vezetője, Remele 

Antónia személyügyi referens, Tinusz Tamás Ügyfélszolgálati Iroda 

vezetője 

 

VSz Zrt részéről megjelentek:  László Ágnes főkönyvelő, Pálinkás Attila divízióvezető, 

Mandula Gergely divízióvezető, Répánszky Júlia divízióvezető, 

Wagner Zoltán, Bácsvány György divízióvezető. 

 

AquaPalace Kft. részéről megjelent: Balogh Zoltán ügyvezetője 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 15.21 órakor az ülést megnyitja, jelenlévő képviselők száma 

13 fő, az ülés határozatképes.  

Tájékoztatja a képviselőket, hogy 5 sürgősségi indítvány kiosztásra került, kettőt már 

másolnak, illetve egyet még most készítenek. 

Észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a mobil árvízvédelmi fal kiegészítő elemek 

beszerzése – tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról készült sürgősségi indítvány 

napirendre vételét. 

 

Szavazás eredménye 

 



 2 

#: 3977   Száma: 12.09.13/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 15:23  

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 - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az óvoda pályázat tárgyában készült 

sürgősségi indítvány napirendre vételét. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3978   Száma: 12.09.13/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 15:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 
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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 - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Szentendre, Fő tér 15 – 16 sz. alatti 

„Szlovák Bazár” méltányossági kérelméről készült sürgősségi indítvány napirendre vételét. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3979   Száma: 12.09.13/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 15:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

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 - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Városrehabilitációs pályázat műszaki 

tartalom tárgyában készült sürgősségi indítvány napirendre vételét. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3980   Száma: 12.09.13/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 15:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 
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dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Szentendrei Kulturális Központ 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról  készült sürgősségi indítvány napirendre 

vételét. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3981   Száma: 12.09.13/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 15:25  

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 - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit 

Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról  készült sürgősségi indítvány napirendre vételét. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 3983   Száma: 12.09.13/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 15:26  

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 - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Bolgár utcai parkoló paletta részleges 

tereprendezése tárgyában  készült sürgősségi indítvány napirendre vételét. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3983   Száma: 12.09.13/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 15:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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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 - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy két előterjesztéshez kiegészítő anyag került 

kiosztásra. Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a napirend elfogadását. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3984   Száma: 12.09.13/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 15:27  

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 
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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 - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

 NAPIREND 

  Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő 

 

Mobil árvízvédelmi fal 

kiegészítő elemek beszerzése 

– tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindításáról 

Sürgősségi 

indítvány 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

dr. Weszner Judit 

Fejlesztési és 

Projekt Iroda 

Vezetője 

 Új óvodaépítési pályázatról tájékoztató 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős alpolgármester 

dr. Weszner Judit 

Fejlesztési és 

Projekt Iroda 

Vezetője 

 

Szentendre, Fő tér 15-16 sz. 

alatti „Szlovák Bazár” 

méltányossági kérelméről 

Sürgősségi 

indítvány 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős alpolgármester 

Ferencné Kovács 

Hajnalka 

vagyongazdálkodási 

irodaveztő 

 
Városrehabilitációs pályázat 

műszaki tartalom tárgyában 

Sürgősségi 

indítvány 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős alpolgármester 

dr. Weszner Judit 

Fejlesztési és 

Projekt Iroda 

Vezetője 

 

A Szentendrei Kulturális 

Központ Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének 

visszahívásáról  

Sürgősségi 

indítvány 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

dr. Dóka Zsolt 

irodavezető 

 

A Szentendre és Térsége 

TDM Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének 

visszahívásáról 

Sürgősségi 

indítvány 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

dr. Dóka Zsolt 

irodavezető 

 

Az uszodával kapcsolatos 

tervezői és kivitelezői 

szavatossági igényekről 

Sürgősségi 

indítvány 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős alpolgármester 

dr. Dóka Zsolt 

irodavezető 
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Bolgár utcai parkoló paletta 

részleges tereprendezése 

tárgyában 

Sürgősségi 

indítvány 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

dr. Weszner Judit 

Fejlesztési és 

Projekt Iroda 

Vezetője 

  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 

  
Átruházott hatáskörben tett 

intézkedések    
Beszámoló 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
Horváth Aurélia 

1. 

Előterjesztés Szentendre 

Város Óvodai Intézményei 

intézményvezetői 

pályázatának elbírálása 

Az Ötv. 12. § (4) bek. a) 

pontja alapján zárt ülés! 

Előterjesztés 
dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
Remele Antónia 

2. 

Az önkormányzat 2012. évi 

költségvetéséről szóló 

13/2012. (II. 20.) Önk. sz. 

rendelet I. félévi végrehajtása 

Előterjesztés 
dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
Puhl Márta 

3. 

Szentendre Város konszolidált 

össz-közpénz költségvetése 

(II. forduló) 

Előterjesztés 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős alpolgármester 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős 

alpolgármester 

4. Gátcsarnok elhelyezése Tájékoztató 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős alpolgármester 

dr. Weszner Judit 

5. 

Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzat, mint fenntartó 

és Szentendre Város 

Önkormányzata között 

Gyermekek Átmeneti 

Otthonában nyújtott ellátás 

biztosítására kötött 

megállapodás módosítása 

Előterjesztés 

Polányi 

Sándorreorganizációért 

felelős alpolgármester  

dr. Gerendás Gábor 
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6. 

A nem kötelező feladatként 

vállalt 3. osztályos nyelvórák 

megszüntetése 

Előterjesztés 
dr. Molnár Ildikó 

címzetes főjegyző 
Dala-Nagy Katalin 

7. 

A Mészáros Team Sport 2010 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. hibás teljesítése miatti 

igényérvényesítés 

Az Ötv. 12. § (4) 

bekezdésének b) pontja 

alapján zárt ülés rendelhető 

el! 

Előterjesztés 
dr. Török Balázs 

alpolgármester 
dr. Miklós Eszter 

8. 

Szentendre Szarvashegyen 

lévő 0306/9 hrsz-ú ingatlan 

belterületbe csatolása 

Előterjesztés 
dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
Barra Judit 

9. 

Gyógyszertár létesítésére 

irányuló pályázat 

kezdeményezéséről 

Előterjesztés 
dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
dr. Gerendás Gábor 

10. Művészeti Tanács munkaterve      Előterjesztés 
dr. Török Balázs 

alpolgármester 
Háromszéki Judit 

11. 

Temetési segély ügyben 

hozott határozat ellen 

benyújtott fellebbezés 

elbírálás 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés 

 a) pontja alapján zárt ülés! 

Előterjesztés 
dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
dr. Gerendás Gábor 

12. 

Rózsavölgyiné Németh Edit 

állattartási ügyében benyújtott 

fellebbezés elbírálása 

Az Ötv. 12. § (4) bek. a) 

pontja alapján zárt ülés!         

Előterjesztés 
dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

Baráthné dr. 

Ulicsák Mária 

13. 

Dr. Tomkó Béláné közterület-

használati ügyében 

fellebbezése 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés 

 a) pontja alapján zárt ülés! 

Előterjesztés 
dr. Török Balázs 

alpolgármester 
Radányi Magdolna 

14. 
Gazdasági alpolgármester 

pályázati felhívás 
Előterjesztés 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
dr. Ligetfalvi Kinga 

15. 

Városi Kitüntető Díjak 

adományozása 

Az Ötv. 12. § (4) bek. a) 

pontja alapján zárt ülés!       

Előterjesztés 
dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
Kádár Kristóf 

 Interpelláció, kérdés    

 Egyebek    

 

 

Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 

Tájékoztató a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás két 

ülése között eltelt legfontosabb eseményekről és döntésekről 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. Kérdés, észrevétel nem lévén a tájékoztatót a 

testület tudomásul vette. 

 

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról  

 

 

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

javaslat elfogadását:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3985   Száma: 12.09.13/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 15:28  

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 - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

272/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

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

I. 

7/2012. (I.19.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

59/2012. (II. 9.) Kt. sz. határozat            végrehajtása megtörtént 

134/2012. (IV. 12.) Kt. sz. határozat            végrehajtása megtörtént. 

150/2012. (IV.12.)  Kt. sz. határozat            végrehajtása megtörtént. 

153/2012. (IV.29.) Kt. sz. határozat            végrehajtása megtörtént 

161/2012. (V.10.) Kt. sz. határozat            végrehajtása megtörtént 

170/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozat            végrehajtása megtörtént 

181/2012. (V. 10.)  Kt. sz. határozat            végrehajtása megtörtént 

183/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

196/2012. (V. 31.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

197/2012. (V. 31.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

199/2012. (V. 31.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

203/2012. (V. 31.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

204/2012. (V. 31.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

205/2012. (V. 31.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

207/2012. (V. 31.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

208/2012. (V. 31.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

212/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

213/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

216/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

217/2012. (VI. 14.)  Kt. sz. határozat            végrehajtása megtörtént 

219/2012. (VI. 14.)  Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 

221/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

229/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

230/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

231/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

232/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

233/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

235/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

236/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

237/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

238/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

242/2012. (VI. 28.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

243/2012. (VI. 28.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

245/2012. (VI. 28.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

248/2012. (VI. 28.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

249/2012. (VII.5.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

253/2012. (VII.19.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

254/2012. (VII.19.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

259/2012. (VII.19.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

260/2012. (VII.19.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 
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261/2012. (VIII.2.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

265/2012. (VIII.2.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

271/2012. (VIII.2.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

 

II. 

 

74/2012. (II. 16.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. szeptember 30. 

76/2012. (II.16.)  Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. szeptember 30. 

77/2012. (II. 16.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. szeptember 30. 

116/2012. (III. 29.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. november 30. 

177/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van.  

Új határidő: 2012. október 31. 

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. október 15. 

 

Vagyongazdálkodás témakörében hozott határozatok felülvizsgálata folyamatban van, azokról 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester teljes körű tájékoztatást fog készíteni a 

Képviselő-testület számára. 

 

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

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be.  

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – 

átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2012. március 06 - 2012. augusztus 05. 

közötti időszakban 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3986   Száma: 12.09.13/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 15:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 
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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 - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

299/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 27/2008. (IX. 10.) Önk. sz. 

rendelet 17. § (6) bekezdése értelmében a Képviselő-testület által a Polgármesterre – szociális 

és gyermekvédelmi igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2012. 

március 06 – 2012. augusztus 05. közötti időszakra szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 
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Tájékoztató a reorganizációs akcióterv állásáról IV. 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: ismerteti tájékoztatóját.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót.  

 

dr. Filó András képviselő: emlékezete szerint Bacsa Csaba felmentése kapcsán felmerült, 

hogy számítanak a munkájára – mint élelmiszeripari mérnök – a közétkeztetés vezetőjeként. 

Kérdése, hogy miért nem született meg ez a döntés? A felmerült problémák és kockázatok 

című fejezetből az derült ki számára, hogy a kiváló szakembereknek nevezett személyek 

mégsem olyan zseniálisak.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: válaszában elmondja, hogy Bacsa 

Csabát felkérték, hogy adja be pályázatát a közétkeztetési divízióvezetői munkakörre, amelyet 

meg is tett. Összesen négy pályázat érkezett, melyből a konyhavezetőkkel történt 

meghallgatás után Fehér Zoltán urat tartották a megfelelő vezetőnek és kinevezése már meg is 

történt.  

A szakember-kérdéssel kapcsolatban fenntartja, hogy a belső pályázat alapján kiválasztott 

irodavezetők nagyon jó szakemberek, de a rendszer nem jó, ezért a vezetési rendszert kell 

megváltoztatni.  

 

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

tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul veszi.  

 

Tolonics Gyula képviselő: ügyrendi hozzászólásában 3 perc szünetet javasol a Szlovák bazár 

méltányossági kérelméről szóló sürgősségi indítvány tárgyalása előtt. 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3987   Száma: 12.09.13/1/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 15:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 86.66 

Nem 1 7.14 6.67 

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: 
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Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület az ügyrendi javaslatot 

elfogadta, és a 3. számú sürgősségi indítvány tárgyalása előtt szünetet tart.  

 

 

Sürgősségi indítvány a mobil árvízvédelmi fal kiegészítő elemek beszerzése – 

tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról  

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: idéz az előterjesztésből: „…Elkészültek a mobil gát végleges kiviteli 

tervei, mely alapján szükséges a már meglévő elemeket 14 db kiegészítő szerkezettel 

kibővíteni, a megfelelő állékonyság és stabilitás biztosításához….”. Kérdése, hogy a 14 db 

elem költsége benne van-e a pályázatban, illetve az állékonyság biztosításához – mely eddig 

is mindig vita tárgya volt – mikor derült ki, hogy szükség van még az elemek 

legyártatásához?  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: kéri a Fejlesztési és Projekt Iroda 

vezetőjét, válaszoljon a kérdésre. 

 

dr. Weszner Judit Fejlesztési és Projekt Iroda vezetője: a megkezdett egyeztető tárgyalások 

alapján a közreműködő szervezet finanszírozza az elemeket, illetve a költségvetési soron még 

bőven van pénz, amelyből ezt finanszírozni tudják. Az állékonysággal kapcsolatban javasolja, 

hogy a műszaki vezető adjon tájékoztatást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a műszaki vezetőnek.  

 

Putz Tamás műszaki vezető: a kérdésre válaszolva elmondja, hogy a mobilgát tervezése most 

történt, a pályáztatás során csak elvi terveik voltak. A pontos tervezés a Földmű feladata, 

mely tervezés során derült ki, hogy szükség van még a 14 db kiegészítő elemre, amely az 

építmény betonrészébe kerül. Ez a gát állékonyságát nem befolyásolja, eddig is jó volt maga a 

mobil része.  
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Fülöp Zsolt képviselő: az „elvi” szó zavarja a válaszban, mely szerint csak elvileg volt a 

gátra építése engedély. Véleménye szerint körültekintőbben kellett volna eljárni, és a 

lakossági fórumokon el kellett volna mondani, hogy a gát „elvileg” biztonságos.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: félremagyarázás történt, a gát nem elvileg biztonságos, 

hanem eddig csak elvi építési engedélye volt, most készültek a részletes, megvalósítási tervek.  

 

Putz Tamás műszaki vezető: kiegészítésként elmondja, hogy maga a mobilgát-szerkezet 

teljesen biztonságos, de a pontos felállítási helye, elhelyezése most derült ki – ez igényli a 

kiegészítő elemeket. Megerősíti, hogy a gát nem elvileg biztonságos, hanem teljesen 

biztonságos.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a képviselőket, hogy pontosan fogalmazzanak, és ne 

rémhírnek használják az előterjesztést, hiszen a gát stabilitása mindenkinek – a tervezőknek és 

kivitelezőknek is – maximálisan a célja.  

 

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

figyelmet a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság bizottsági által hozott határozatra, amely 

szerint a közbeszerzési eljárás lefolytatása nyomán a majdani nyertes kifizetését csak és 

kizárólag a támogatás  terhére tervezzék a költségvetésbe. Elmondja, hogy az EU-s projektek 

költségvetésében mindig van akkora mozgástér, hogy összegeket át tudjanak csoportosítani.  

 

Fekete János képviselő: kérdése, hogy jegesár ellen véd-e a mobilfal? 

 

Putz Tamás műszaki vezető: a tervezők álláspontja szerint igen.  

 

Pintér Ádám képviselő: a kivitelező képviselőjével történt beszélgetés alkalmával pont azt 

emelték ki, hogy jegesár ellen sokkal hatásosabb, mivel kevésbé akad meg a jég egy sima 

fémelemen, tehát még biztonságosabb is, mint a földgát.  

 

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

határozati javaslat elfogadását. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3988   Száma: 12.09.13/1/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 15:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 100.00 93.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 
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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 - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

273/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 

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

azonosítószámú pályázati projekt keretében   

1. a mobil árvízvédelmi fal kiegészítő elemek beszerzése tárgyában feltételes 

közbeszerzési eljárást indít azzal, hogy az eljárás eredményességének, illetőleg a 

megkötendő szerződés hatályba lépésének feltétele a támogató Közreműködő 

Szervezetének jóváhagyása, illetőleg a beszerzés támogató általi finanszírozása, 

2. felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot a közbeszerzési eljárás lebonyolítására, 

3. a közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Közbeszerzési Bizottság hozza meg, 

4. a közbeszerzést az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervébe felveszi, 

5. biztosít 80.000,- Ft hirdetményi díjat a 2012. évi költségvetésében, azzal, hogy felkéri 

a polgármestert, hogy az összeg minél nagyobb részének elszámolhatósága érdekében 

tegyen meg mindent, 

6. felkéri a polgármestert a szükséges szerződések aláírására, jognyilatkozatok 

megtételére.   

 

Felelős: Polgármester 

Határidő:  
1., 2., 4., 5. pont: azonnal 

3. pont: 2012. október 30.  

6. pont: 2012. november 30. 
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Sürgősségi indítvány az óvoda pályázat tárgyában  

 Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az előterjesztőnek, van-e kiegészítése. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: nincs kiegészítése.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy forráshiány miatt nem kapott 

támogatást a pályázat, tartalék-listára került.  

 

Zakar Ágnes képviselő, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: kérdezi, hogy mikor tervez 

az Önkormányzat hasonló pályázatot beadni? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ha lesz ilyen kiírás. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén 

megállapítja, hogy a tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul vette.  

 

 

A következő sürgősségi indítvány tárgyalása előtt a Képviselő-testület – az előzőekben 

történt ügyrendi szavazás alapján – 15.57 órától 16.01 óráig szünetet tart.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szünet után megadja a szót Tolonics Gyula képviselő úrnak 

ügyrendi hozzászólásra.  

 

Tolonics Gyula képviselő: javasolja, hogy a Szlovák bazár méltányossági kérelméről szóló 

sürgősségi indítványt utolsó napirendi pontként tárgyalják. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot, melyet támogat.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3989   Száma: 12.09.13/2/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 16:02  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 86.66 

Nem 1 7.14 6.67 

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 
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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 - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyetért az ügyrendi 

javaslattal, és a sürgősségi indítvány utolsó napirendi pontként tárgyalja.  

 

 

Sürgősségi indítvány Városrehabilitációs pályázat műszaki tartalom tárgyában 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót az előterjesztőnek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: ismerteti az előterjesztésben foglalt 

három problémát, mely a Dumtsa Jenő utcában felmerült: dekorbeton, kőpollerek és a 

csobogó.  

Dekorbeton: mindenképpen megoldás szükséges, de most nem szeretnének erre költeni, ezért 

javasolja, hogy a kivitelezővel tárgyalják meg – amennyiben életveszélyes – hogy férjen bele 

a javítás a garanciába.   

Kőpollerek: csúnyák és veszélyesek. A javítást, illetve a hiányzók pótlását javasolja, hogy 

költségmenesen oldják meg. 

Csobogó (Dumtsa-kád): a műszaki probléma javítását elkezdte a kivitelező, de Polgármester 

úr leállította, mert más megoldást kell kitalálni. Elképzelés szerint felkérve a város művészeit, 

új csobogó tervezését és megépítését szorgalmazza, amely javítás fejében nem kerülne a 

városnak többlet költségébe.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a határozati javaslatok „B” variációit tartja 

megfontolandónak.  

A beruházással kapcsolatban elmondja, hogy a Kocsis Tervező Iroda terveit a Képviselő-

testület elfogadta, de voltak olyan részek, amelyeket módosítottak.  

A dekorbetonnal kapcsolatban azt a választ kapta, hogy a mostani állapot, mindenben 

megfelel az előírásoknak. A módosításokkal kapcsolatos javaslatait ismertette a tervezőkkel. 

A burkolat VSZ Zrt. által végzett folyamatos takarítására hívta fel a figyelmet.  
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Kőpollerek: tervezők szerint megfelel az előírásoknak. Művészeti Tanács álláspontja szerint a 

városhoz illő megoldást javasolják. 

Csobogó (Dumtsa-kád): a tárgyalások során elfogadtatták a tervezőkkel, hogy a pályázati 

feltételként megvalósult csobogót elbontják, és a város három Díszpolgár képzőművészét -. 

Asszonyi Tamást, Csíkszentmihályi Róbertet és Farkas Ádámot – meghívásos pályázat 

keretében felkérik, egy díszkút tervezésére és megvalósítására.  

 

Magyar Judit képviselő: véleménye szerint mindhárom kérdésben végleges megoldásra van 

szükség. Kérdése, hogy ha a művészeket felkérik, akkor ők díjmentesen fogják a terveket 

szállítani? Pályázati összeg lehívására vonatkozó kérdést tesz fel.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a három művész a terveket felajánlásként készítené el a város 

számára, és a Képzőművészeti Lektorátus erre vonatkozó pályázatán való indulás – illetve 

megnyerése – esetén tudnák finanszírozni az alkotást. A kivitelezéssel kapcsolatban Polányi 

Sándor reorganizációért felelős alpolgármestert kéri, hogy adjon tájékoztatást. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: átadja a szót dr. Weszner Juditnak a 

Fejlesztési és Projekt Iroda vezetőjének. 

 

dr. Weszner Judit Fejlesztési és Projekt Iroda vezetője: a témában egyeztetéseket folytatnak.  

 

dr. Filó András képviselő: a burkolattal kapcsolatban interpellációt nyújtott be, de ismerteti a 

funkció nélküli színpad, a szökőkút, valamint a dekorbetonnal kapcsolatos kifogásait.  

Dekorbeton: nem minősített termék. 

Kőpollerek: kitörtek. Nem láthatóak, a burkolattal hasonló a színük.  

Csobogó: koszos a környezete, algásodik. A határozati javaslatok „B” változatát támogatja, 

valamint javasolja a tervezői és kivitelezői felelősséget megvizsgálni.. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdése, hogy mindhárom problémánál vizsgálni kell a 

felelősséget? 

 

dr. Filó András képviselő: mindháromnál. 

 

Tolonics Gyula képviselő: a kőpollereket meg kell csinálni a Fő tér alsó és felső részénél 

egyaránt. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a tervezés előtt a most elhangzott 

problémák már felmerültek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a felmerült problémák továbbításra kerültek a 

Pro Szentendre felé.  Kéri Főjegyző Asszonyt, hogy fogalmazza meg a vizsgálat 

lebonyolítására vonatkozó határozati javaslatot. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: „… felkéri a Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottságot, hogy az Önkormányzat jogi képviselőjének valamint műszaki szakértő 

bevonásával vizsgálja meg a dekorbeton minősége, biztonságos használhatósága, a kőpollerek 

balesetveszélyes kialakítása, valamint a Dumtsa utcában lévő kő csobogó anyagára 

vonatkozóan a tervező felelősségét.” 
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dr. Filó András képviselő: pontosításként elmondja, hogy nem a  csobogó anyagára, hanem a 

geometriájára gondolt. 

 

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

egyben a négy határozati javaslatot: 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3990   Száma: 12.09.13/3/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 16:29  

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 - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

274/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szentendre belvárosának innovatív, 

funkcióbővítő rehabilitációja” című, KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 azonosító számú 

pályázatával kapcsolatosan felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a 

balesetveszélyesség miatt, a belvárosban lerakott dekorbeton burkolat önkormányzati költség 

nélküli kicseréléséről az Épkar Zrt.-vel, a tervezők bevonásával.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2012. szeptember 30. 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

275/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szentendre belvárosának innovatív, 

funkcióbővítő rehabilitációja” című, KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 azonosító számú 

pályázatával kapcsolatosan felhatalmazza a polgármestert, hogy egyeztessen a Művészeti 

Tanáccsal a belvárosban elhelyezett kőoszlopok tárgyában a térítésmentes tervezésről; Pap 

Lajossal tartozása fejében a kivitelezésről. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2012. szeptember 30. 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

276/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szentendre belvárosának innovatív, 

funkcióbővítő rehabilitációja” című, KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 azonosító számú 

pályázatával kapcsolatosan felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket a 

Dumtsa J. utca végén található Dumtsa- csobogó térítésmentes tervezése tárgyában Asszonyi 

Tamás, Csíkszentmihályi Róbert, Farkas Ádám díszpolgárokkal, a műalkotás elkészítése 

tárgyában pedig  Kovács Endrével és Pap Lajossal, tartozásuk fejében 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2012. szeptember 30. 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

277/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szentendre belvárosának innovatív, 

funkcióbővítő rehabilitációja” című, KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 azonosító számú 
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pályázatával kapcsolatosan felkéri a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot, hogy az 

Önkormányzat jogi képviselőjének valamint műszaki szakértő bevonásával vizsgálja meg a 

dekorbeton minősége, biztonságos használhatósága, a kőpollerek balesetveszélyes kialakítása, 

valamint a Dumtsa utcában lévő kő csobogó geometriája, kialakítása ügyében a tervező 

felelősségét.  

 

Felelős:  Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke 

Határidő:  2012. október 30. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztat, hogy a következő két sürgősségi indítvány zárt 

ülésen kerül megtárgyalásra, az  Ötv. 12. § (4.) bekezdés a) pontja alapján, melyek a 

következők:  

 

Sürgősségi indítvány a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.       

ügyvezetőjének visszahívásáról   

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

Sürgősségi indítvány a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 

visszahívásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 16.45 órakor a nyílt ülést megnyitja. A következő napirendi 

pont a Bolgár utcai parkoló paletta részleges tereprendezése tárgyában készült sürgősségi 

indítvány. Megadja a szót az előterjesztőnek, dr. Török Balázs általános alpolgármester úrnak. 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: Kéri, hogy a sürgősségi indítvány zárt ülésen kerüljön 

megtárgyalásra. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3993   Száma: 12.09.13/6/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 16:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 73.34 

Nem 2 15.38 13.33 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 
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Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

 

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

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 16.58 órakor a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők 

száma 12 fő. Kéri, hogy az időközben kiosztásra került uszodával kapcsolatos tervezői és 

kivitelezői szavatossági igényekről készült sürgősségi indítvány napirendre vételéről 

szavazzanak. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3995   Száma: 12.09.13/7/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 16:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 
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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 - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

Sürgősségi indítvány az uszodával kapcsolatos tervezői és kivitelezői szavatossági 

igényekről 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Kéri, hogy zárt ülésen folytassák a 

tárgyalást. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármester javaslatát a zárt ülésre vonatkozóan. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3996   Száma: 12.09.13/7/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 17:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91.67 73.33 
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Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 8.33 6.67 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület a zárt ülésen történő 

tárgyalásra tett javaslatot elfogadta.  

 

 

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

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 17.35 órakor a nyílt ülést megnyitja. 

 

 

 

 

1. Előterjesztés Szentendre Város Óvodai Intézményei intézményvezetői   

pályázatának elbírálása 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

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

Ágnesnek az Oktatási és Kulturális Bizottság Elnökének.  

 

Zakar Ágnes OKB elnök: Rövid tájékoztatást ad a beérkezett pályázatokról, majd ismerteti 

az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát, mely szerint a bizottság Hajnal Szilviát 

javasolja intézményvezetőnek.  

 



 28 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Méltatja a pályázatok magas színvonalát, kiemeli Hajnal 

Szilviáét, melyen látszik a magas színtű helyismeret, és hogy ismeri a helyi óvodák arculatát. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat „A” változatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3998   Száma: 12.09.13/8/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 17:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 100.00 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Magyar Judit Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

282/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. október 1-től 2017. szeptember 

30-ig terjedő időszakra a Szentendre város Óvodai Intézményei vezetői feladatainak 

ellátásával  
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Hajnal Szilviát 

 

bízza meg. 

 

Alapilletményét G/9 fokozattal        175.514,- Ft.  

Vezetői pótlékát 260%         52000,- Ft. 

Munkáltatói bérkiegészítés                   29.400,- Ft. 

Összesen, kerekítve:                  256.914,- Ft.  
       

Felkéri a Polgármestert az intézményvezető megbízásával kapcsolatos munkajogi 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. október 1. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Mindkét pályázónak köszöni a benyújtott anyagát, és gratulál 

Hajnal Szilviának. 

   

2. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 13/2012. (II.20.) 

Önk. sz. rendelet I. félévi végrehajtásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

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

Bizottsági elnököknek, képviselőknek. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3999   Száma: 12.09.13/9/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 17:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 10 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   33.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 
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Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Magyar Judit Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. 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 

283/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

3. Szentendre Város konszolidált össz-közpénz költségvetéséről 

 Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy ez az össz-közpénz költségvetés 

tárgyalásának II. fordulója. Az első fordulóban az összefüggésekről és az alapokról volt szó, 

azóta történt pontosítás a reorganizációért felelős alpolgármester által. Megadja a szót Polányi 

Sándor reorganizációért felelős alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Kéri behívni az ülésterembe az 

irodavezetőket, és divízióvezetőket. Ismerteti az előterjesztést, majd kihangsúlyozza, és 

nagyon hatásosnak tartja, hogy két fordulóban tárgyalja a Képviselő-testület a konszolidált 

össz-közpénz költségvetést, mert mostanra egy stabilabb össz-közpénz költségvetést sikerült 

összeállítani, ugyanis volt alkalma hibákat javítani. A továbbiakban várja a kérdéseket a 

költségvetéssel kapcsolatban. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, majd az 

Oktatási és Kulturális Bizottság kérdéseit, melyre kéri Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármester válaszát.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Kérdezi a Jogi és Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság elnökétől, hogy a részletszámok kifejtése mit takar? 
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dr.  Dukai Miklós JPEB elnök: Miután nem minden részletszám látható most az excel 

táblázatban, ezért kérdése arra vonatkozik, hogy amikor elkészül a költségvetési rendelet- 

tervezet, és azt a Képviselő-testület elé terjesztik, akkor abban legyenek mögé bontva olyan 

számok, amelyek most nem láthatóak. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Pontosítani szeretne azzal, hogy a 

mostani terv jóval nagyobb terjedelmű, mint a normál költségvetés. A lesznek olyan 

költséghelyek, melyeket további feladatokra fognak bontani, de az igazgatási feladat már most 

14 költséghelyre van bontva. A továbbiakban a költséghelyek bontását részletezi. Az Oktatási 

és Kulturális Bizottság kérdésére válaszolva elmondja, hogy az Oktatási intézményektől nem 

történt semmilyen elvonás, véleménye szerint ez egy félreértés. Az intézmények 2012. évi 

költségvetésében a kiadások 10%-os csökkentésére került sor. Az Intézményvezetőkkel 

történt beszélgetések során kiderült, hogy semmit 2011-hez képest nem tettek annak 

érdekében, hogy ezt a döntést végrehajtsák, ezt alátámasztja a költségvetés 2012. I. félévi 

beszámoló is, mely szerint az intézmények 52 millió forinttal túllépték az előirányzott 

költségüket.  Az intézmények szempontjából az átszervezés azt jelenti, hogy a II. féléves 

költségeik közül az informatikai és karbantartási költségeikből az összes intézményre 

vonatkozóan 10 millió forint megtakarítást vár el az önkormányzat. A könyvtárral és a 

SZEVI-vel kapcsolatos kérdések megválaszolására átadja a szót Dr. habil. Kálnoki 

Gyöngyössy Márton Kulturális és Turisztikai vezetőnek. 

 

Dr. habil. Kálnoki Gyöngyössy Márton Kulturális és Turisztikai vezető: A Püspökmajori 

Lakótelepi Könyvtár esetében elmondja, hogy az érintett kolléga nyugdíjba vonul, így 

mindenképpen létszámcsökkenés lesz. Az új jogszabályok értelmében a Megyei Könyvtár 

fenntartása is az Önkormányzathoz fog tartozni. Célszerűnek tartaná a könyvtári 

szolgáltatásokat racionalizálni oly módon, hogy a lakossági szolgáltatásokat ne csorbítsák, a 

szintet fent kell tartani, és az erőforrásokat jól kell tudni majd beosztani. Az eddig ismertté 

vált költségvetési adatok alapján arra lehet következtetni, hogy a könyvtári szolgáltatások 

tekintetében nem lesz nehézség. Szolgáltatás színvonalcsökkentést nem terveznek, mert 

bevétel kieséssel járna együtt, viszont létszámcsökkentésre szükség van, és ez ebben az 

esetben egy fő nyugdíjazásával megoldható. A Kulturális Kft. tanácsadói díjaival 

kapcsolatban elmondja, hogy az előadó művészeti világban nagyon sokféle szerződést 

neveznek tanácsadói szerződésnek, de igyekszik felülvizsgálni, ennek az átvilágítása 

folyamatban van. A SZEVI-vel kapcsolatban elmondja, hogy ezzel a formával és tartalommal 

nem tehető ingyenessé, tehát mindenképpen komoly változtatásokat kell végrehajtani. 

Mielőbb át fogja nézni a lap megjelentetéssel kapcsolatos feladatokat, és lehetőségeket, hogy 

tájékoztatást tudjon adni a Polgármester úrnak, és a Képviselő-testületnek. Amennyiben az 

ármegtakarítás ebben az esetben nem sikerül, akkor nyilvánvaló, hogy a kultúra más területén 

kell ezt a bizonyos SZEVI-re kirótt megtakarítási összeget megtalálni.  

 

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

alpolgármesternek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: A SZEVI-vel kapcsolatban az előbb 

elmondottakhoz szeretné hozzáfűzni, hogy 7 millió forintot költ az önkormányzat 700 db 

lapra, melyet tarthatatlannak tart. A kultúrával kapcsolatos bevételek és kiadások különbsége 

az eredeti tervben, és az új tervben szinte forint pontosan megegyezik, tehát egyforma szinten 

van a kultúra támogatása, az eredeti és az új tervben is.  
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 dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Kun Csabának, a Gazdasági és 

Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba: GVB elnök: Ismerteti a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság javaslatát, 

elmondja, hogy sajnos a bizottsági ülésen nem tudták meghallgatni Reorganizációért felelős 

Alpolgármester urat. A VSZ Zrt-vel kapcsolatban észrevételeket tesz az útjavításokra 

vonatkozóan. Elmondja, hogy érezni a megszorításokat a működésen. A továbbiakban 

észrevételeket tesz a költségvetéssel kapcsolatban. A határozati javaslatot pontosítaná azzal, 

hogy a főbb táblázatok az Önkormányzat költségvetési rendeletével egyidőben kerüljenek 

benyújtásra, az üzleti tervet pedig a rendkívüli testületi ülésre terjesszék be.  

 

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

alpolgármesternek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Egyet ért azzal, hogy előbb-utóbb 

üzleti terv kell, majd válaszol Kun Csaba képviselő észrevételeire.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármester urat, hogy Kun Csaba Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnökének 

javaslatát befogadja-e? 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: A következő Képviselő-testületi 

ülésen tartaná célszerűnek befogadni úgy, hogy előbb elfogadják a számokat, és csak azt 

követően dolgozzák ki az üzleti tervet.  

 

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

Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba: GVB elnök: Véleménye szerint ezt az üzleti tervet már csak formába kell önteni, 

és a jelenlegi össz-közpénz költségvetés alapszámai legyenek mérvadóak.  

 

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

alpolgármesternek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Eredmény-kimutatás készül, de 

nyilvánvalóan komoly munka lesz még. Azért kerülte el az üzleti terv szót, mert azt már 

régebben eldöntötték, hogy egységesen hogyan nézzen ki az üzleti terv. Javasolja a 

határozatba belefoglalni, hogy a következő ülésen elfogadott eredmény-kimutatás alapján a 

cégek vezetői készítsék el az üzleti tervüket.  

 

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

meg a módosító javaslatot. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző:  „a Képviselő-testület felkéri a Reorganizációért felelős 

Alpolgármestert, hogy a 2012. szeptemberi rendkívüli képviselő-testületi ülésre a főbb 

táblázatokat terjessze be a Képviselő-testület elé, és a szeptemberi rendkívüli Képviselő-

testületi ülésen elfogadott eredmény-kimutatás alapján a 2012. rendes októberi Képviselő-

testületi ülésen az összes önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok az össz-

közpénz költségvetés alapján készítsék el üzleti terveiket.”  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi Kun Csabától, a Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság elnökétől, hogy a kiegészítés  megfelel-e az általa elmondottaknak. 

 

Kun Csaba: GVB elnök: Szeretné, ha pontosan lenne megfogalmazva, hogy milyen 

táblázatok pl. a gazdasági társaságok üzleti tervének főbb táblázatai. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Be kell írni, hogy eredmény-kimutatás, és így befogadja.  

 

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

 

dr. Filó András képviselő: Szeretne néhány kérdést tisztábban látni az eredménnyel 

kapcsolatban, köztünk a felsővezetői és a középvezetői korrekciót illetően. Kérdése, hogy a 

középvezetőknek a 115 millió Ft összegű javaslata, milyen fejezeteket érintett?  

 

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

alpolgármesternek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Ez a terv az eredeti költségvetés és 

az önkormányzati cégek eredeti üzleti terveinek konszolidált változata, ahol 197 millió forint 

a működési eredmény. Ismerteti a működési eredménnyel kapcsolatos kérdéseket. A 

továbbiakban elmondja, hogy a középvezetőknek nem az volt a feladatuk, hogy költségeket 

csökkentsenek, hanem a „butasági” (felesleges kiadásokat) költségeket csökkentsék. Az 

eredeti tervhez képest viszonyítva elmagyarázza az új konszolidált költségvetés eredményeit. 

 

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

 

dr. Filó András képviselő: A középvezetői költségcsökkentés kb. 100 millió forint, 

felsorolást kér, hogy mit takar ez az összeg, mert így nem tudja, hogy mitől csökkent.  

 

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

alpolgármesternek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Megérti a kérdést, de erre most nem 

tud pontos választ adni, mert most nem azok tervezték a költségvetést, akik tavaly. A 

továbbiakban felsorolja a költségvetés készítésének részleteit.  

 

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

 

Magyar Judit képviselő: Véleménye szerint ez a költségvetés azért jött létre, mert a Bank 

három dolgot vár el az Önkormányzattól, melyeket felsorol. Köszöni a tartalmas anyagot, és 

táblázatokat, viszont a tartalmak mögött továbbra sem látja a megvalósíthatóságot. 

Véleménye szerint a költségcsökkentés nem mindig végrehajtható, mert vannak kötelező 

feladatok, amelyek a működéshez szükségesek. Továbbá bizonytalanságokat tapasztal, nem 

látja azt a fenntarthatóságot, melyet a Bank elvár az Önkormányzattól. Véleménye szerint ez a 

költségvetés a 2012. évben hozza azokat a követelményeket, melyeket a Bank elvár, de nem 

látja, hogy jövőre nézve hozza-e. Végül köszöni Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármesternek, hogy volt a frakció ülésükön, ahol sok mindent elmagyarázott. 

 

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

alpolgármesternek.  
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Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Szeretné tisztázni, hogy a bank 

elvárása csak egy dolog, de a városvezetésnek is az az elvárása, hogy a pénzügyi vezetés 

működőképes legyen. Ez mindenképpen Szentendrének készült, és nem a banknak. 

Elmagyarázza, hogy azzal, hogy lehívnak 800 millió forintot, azzal, még nincs megoldva az 

adósságspirál. A megtakarítással kapcsolatban a működési megtakarítás 600 millió forint, 

példaként megemlíti az iskolaigazgatókat, melyekkel kapcsolatban az szerepelt, hogy az 

iskolavezetők nem tudják a rájuk vonatkozó megtakarítást teljesíteni. Továbbra is hisz az 

egyéni vezetésben, és ecseteli a velük való együttműködést, mely alapján készült az össz-

közpénz költségvetés. 

 

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

Bizottság elnökének. 

 

Zakar Ágnes OKB elnök: A Maga nevében szeretne kiállni az iskolaigazgatók mellett és 

megvédeni őket. Elmondja, hogy kétezer gyerekről van szó, a jelenlegi állapot szerint se tollat 

nem tudnak kérni, sem fénymásolni nem lehet. Eddig is nagy takarékoskodást folyt, de így 

már szinte lehetetlen dolgozni. Az igazgatók még nyáron is sokat dolgoztak azon, hogy fenn 

tudják tartani az iskolákat, és hogy munkákat tudjanak adni azoknak az embereknek, akik ott 

dolgoznak.  

 

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

alpolgármesternek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Valószínűnek tartja, hogy félreértés 

történt, az előző tárgyaláson hiányzott egy sor ebből az anyagból, ami most benne szerepel. 

Pontosan azt mondta, hogy az eddigi túllépést fogadja el a Képviselő-testület.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Zakar Ágnes képviselőnek. 

 

Zakar Ágnes képviselő: Ő csak a Reorganizációért Felelős Alpolgármester úr által elmondott 

negatív dolgokat szerette volna helyre tenni, és jelezni azt, hogy a II. félévben még 

takarékosabbak lesznek az igazgatók, továbbá megköszöni, hogy ezt a költségvetés túllépést 

elfogadta a Képviselő-testület.   

 

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

 

Magyar Judit képviselő: Az előbbi hozzászólásával Ő is arra utalt, hogy vannak kötelező 

feladatok, melyeken már nem lehet megszorítást eszközölni. Viszont az lenne a kérdése, hogy 

az a 100 millió forint, amit az irodavezetők összeraktak, azokat a tételesen lássák a 

képviselők, hogy összehasonlíthatóak legyenek az előző évhez képest.  

 

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

alpolgármesternek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: A végleges elfogadandó 

költségvetés pont olyan struktúrájú lesz, mint az eredeti költségvetés, így lehetséges lesz az 

összehasonlítás.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Tolonics Gyula képviselőnek. 
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Tolonics Gyula képviselő: Örül annak, hogy ez az egész folyamat egy nagy egységben megy 

végbe. Bízik ebben a struktúrában, hisz az egyszemélyi felelősségben, és így véleménye 

szerint lett egy 10%-os megtakarítás, egy 4%-os feladat finanszírozás csökkenéssel.   

 

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

határozati javaslatot, a befogadott módosítással. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4000   Száma: 12.09.13/10/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 18:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 75.00 60.00 

Nem 3 25.00 20.00 

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 - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Pintér Ádám SZISB elnök Távol - 

 

 

 

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

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

284/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. úgy dönt, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja Szentendre Város 

konszolidált összközpénz költségvetésének főszámait 

2. felkéri a polgármestert és a reorganizációért felelős alpolgármestert, hogy a 

konszolidált összközpénz költségvetésről és az óvadéki szerződésben foglalt 

önkormányzati feladatok teljesítéséről folytasson egyeztetéseket a finanszírozó bankkal  

3. felkéri a reorganizációért felelős alpolgármestert és a polgármestert a bank által 

elfogadott konszolidált összközpénz költségvetés tükrében készítsék el az 

önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását és a gazdasági társaságok üzleti 

tervének főbb táblázatait, és ezt terjesszék a Képviselő-testület elé  

4.   felkéri a reorganizációért felelős alpolgármestert, hogy 2012. szeptemberi rendkívüli 

képviselő-testületi ülésére a gazdasági társaságok főbb pénzügyi adatait tartalmazó 

táblázatokat terjessze be, és a 2012. szeptemberi rendkívüli képviselő-testületi ülésen 

elfogadott eredménykimutatás alapján a 2012. októberi rendes képviselő-testületi 

ülésre az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok az összközpénz-

költségvetés alapján készítsék el és terjesszék be üzleti terveiket.  

 

Felelős: Polgármester, reorganizációért felelős alpolgármester, gazdasági társaságok vezetői 

Határidő: 1-2. azonnal 

3. soron következő testületi ülés 

4. 2012. szeptemberi rendkívüli ülés, illetve 2012. októberi rendes képviselő-

testületi ülés 

 

 

4. Tájékoztató gátcsarnok tárgyában 

 Előadó: Poányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a tájékoztatóhoz két bizottsági javaslat 

érkezett, majd ismerteti a bizottságok javaslatait. Megadja a szót Polányi Sándor 

reorganizációért felelős alpolgármester úrnak, az előterjesztés tekintetében, és a két bizottsági 

javaslatra vonatkozóan.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Elmondja, hogy ez az anyag 

tájékoztató jellegű miután kiderült, hogy az eredetileg tervezett helyszín nem megfelelő. A 

Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság kérésének nem tud eleget tenni, a határidő 

rövidségére tekintettel, hiszen egy nap alatt nem lehet ezt az előterjesztést így elkészíteni. A 

Jogi és Pénzügyi Bizottság két helyszínt is javasolt, és a VSZ Zrt. telephelyét tartja egyetlen 

lehetőségnek. A Képviselő-testület helyszínre vonatkozó döntése alapján fogadja be a 

javaslatokat, mert jelenleg nincs abban a helyzetben, hogy bármelyik telephelyet is javasolja.  

 

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

Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba GVB elnök: Kéri, hogy döntsenek most ebben a kérdésben, mert október végére 

a szállítási szerződés szerint meg kell épülnie a csarnoknak. Továbbá nem érti a Jogi és 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság döntését, mely szerint a szennyvíztelepre kellene a gátcsarnokot 

felépíteni.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megalapozottnak látja a Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság indítványát a döntésre vonatkozóan, és szintén a VSZ Zrt. telephelyét tartja 

megfelelőnek. Kéri dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy a határozati javaslatot a 

Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság javaslata alapján fogalmazza meg.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: „Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a szentendrei árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása történelmi óváros 

védelmének érdekében KEOP-2.1.2/2F/09-2010-0002 azonosítószámú pályázat megvalósítása 

érdekében a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság felperes által 

Szentendre Önkormányzat alperes ellen indított tulajdonjog megállapítási iránti perre 

tekintettel úgy dönt, hogy mobil árvízvédelmi fal elemeinek tárolására szolgáló csarnokot a 

per tárgyává vált korábbi helyszín 12/9 hrsz. helyett az alábbi helyszínen kívánja 

megépíttetni.  VSZ Zrt. telephelye 453/2 hrsz. amennyiben ehhez a közreműködő szervezet 

hozzájárul. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

intézkedéseket megtegye, a szerződésmódosításokat aláírja, a pályázathoz szükséges 

szerződésmódosítást, változás bejelentés intézést aláírja.  Felkéri a VSZ Zrt. Vezérigazgatóját, 

hogy a helyszínt biztosítsa a projekt megvalósulása érdekében, és a tulajdonosi hozzájárulást 

adja ki. Felelős: Polgármester, VSZ Zrt. Vezérigazgató, Határidő: azonnal.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi Kun Csabától a Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság elnökétől, hogy kér-e még pontosítást?  

 

Kun Csaba GVB elnök: Egyetért a felolvasott határozattal.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármestertől, hogy befogadja-e a határozati javaslatot? 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Egy dologban még nem biztos, hogy 

van-e teljes szabadsága az Önkormányzatnak az adott terület felhasználására. Itt felhívja a 

figyelmet a VSZ Zrt. hiteleire, és az ECONGAS-al kötött garanciára is, és javasolja 

megvizsgálni ezt a kérdést.  

 

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

elhangzott javaslatot fogalmazza meg a határozati javaslatba, előzetes kérdésként. Megadja a 

szót dr. Filó András képviselőnek. 

 

dr. Filó András képviselő: Személy szerint nem tud arról, hogy a szennyvíztelep melletti 

terület per alatt lenne, ezért továbbra is azt javasolja, hogy az Ipar utcába helyezzék el ezt a 

felépítményt. Az őrzés pedig kiterjesztett járőrszolgálattal megoldható lenne. Véleménye 

szerint a VSZ Zrt. terület túl értékes, és így a későbbiekben nem eladható.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Valóban nem az Ipar utcai terület van per alatt. Pontosításként 

elmondja, hogy a Tűzoltóság területek egy része, amely le lett választva, az van most per alatt, 

tehát nem az a terület, amelyről szó van, viszont a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási 

Társulással való egyeztetések során ez terület merült fel átrakó helyszínként. Megadja a szót 

Fülöp Zsolt képviselőnek. 
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Fülöp Zsolt képviselő: Kérdezi, hogy ki fogja ezt a gátat felépíteni és lebontani. Véleménye 

szerint arra a telephelyre lenne célszerű megépíteni a csarnokot, akik a fel és leszerelési 

munkálatokat végzik majd. Megadja a szót dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőnek. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: A Katasztrófavédelem semmiképpen nem állít ilyen 

jellegű gátat, és nem végez máshol sem ilyen tevékenységet. Erre a feladatra a VSZ Zrt-nek 

erre a munkára kialakított műszaki egysége lesz képes. Őket fogja a Mobil árvízvédelmi fal 

építője felkészíteni erre a tevékenységre. A feladatra Jámbor Ferenc tűzoltóparancsnok úr 

többízben kifejezte az Önkéntes Tűzoltó Egyesület aktív szakmai közreműködését, amelyet 

ilyen helyzetben a szolgálatban nem lévő tűzoltók minden esetben maximálisan biztosítanak. 

Másrészt pedig a polgári védelmi szervezeten belül erre felkészített műszaki szakmai egység 

fog ebben még a polgári erők bevonásával részt venni. Úgy gondolja, hogy ennek a 

megfelelőségét a Katasztrófavédelem részéről is többízben jelezték és ezzel kapcsolatos 

aggályokat ezidáig sem fogalmaztak meg, hiszen ez a szakmai felkészülés véleménye szerint 

biztonságos arra, hogy megfelelő műszaki betanulás után, ezek az elemek gyorsan,  

biztonságosan, és szakszerűen elhelyezhetőek legyenek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megjegyzi, hogy a helyi tűzoltósággal 10 éves szerződése van 

az önkormányzatnak erre a tevékenységre. Megadja a szót Fekete János képviselőnek. 

 

Fekete János képviselő: Emlékei szerint korábban arról volt szó, hogy ez a gát projekt a 

városnak nem kerül pénzbe. Viszont időközben kiderült, hogy kell egy telek, ahol ezek az 

elemek elhelyezhetőek, továbbá a le és felépítést sem a tűzoltóság látja el, tehát fizetni kell 

majd érte. Kérdezi Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester úrtól, hogy milyen 

összegbe fog ez kerülni a Városnak, hogy ezt a szolgáltatást üzemelteti, továbbá, hogy az 

ingatlant értékesítésre betervezte-e a költségvetésbe? Csúsztatásnak tartja, hogy nem kerül ez 

semmibe a városnak. 

 

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

alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: A jelenlegi költségvetést nem 

tartalmaz ilyen részt, ez a következő éves tervnek egy külön fejezete lesz. Ő is nagy 

kockázatot lát, de nem tudják pontosan kiszámolni az állami változtatások ismerete nélkül.  

 

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

 

Tolonics Gyula képviselő: Véleménye szerint Fekete János képviselő által említett csúsztatás 

nem állja meg a helyét, mert senki sem mondta, hogy ez a városnak nem fog pénzébe kerülni. 

Viszont úgy gondolja, hogy miután a kivitelezés megtörtént, onnantól kezdve nem kell a gátat 

támasztani, homokzsákolni, stb. tehát az üzemeltetés olcsóbb lesz, mint a jelenlegi gát 

fenntartása.  

 

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

össze, hogy milyen komoly költségekkel jár maga a védekezés.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Elmondja, hogy a tűzoltóság segítsége sosem volt 

ingyenes. Vis maior támogatásban le kellett hívni részükre a költségeiket, védőeszközök, 

üzemanyagtöbblet, túlóratöbblet stb. Véleménye szerint az Önkéntes tűzoltók segítsége nem 

kerül majd pénzbe, miután a szervezet jellemzője, hogy önkéntesen végzik munkájukat. A 
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VSZ Zrt. munkatársai munkaköri kötelezettségben, vagy rendkívüli munkavégzésben fogják 

ezt elvégezni, a polgári védelmi kötelezettség teljesítése pedig a hatályos jogszabályok 

alapján állampolgári kötelezettség. Az előbb elmondott lehetőségek közül fel sem merül a 

fizetési lehetőség, ezért úgy gondolja, hogy ez nem fog többe kerülni a városnak, mint eddig.  

 

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

Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba GVB elnök: Az eddig elhangzottak alapján még inkább megerősödött benne az, 

hogy a VSZ. Zrt. telephelye a legalkalmasabb helyszín a csarnok megépítésére, a 

továbbiakban alátámasztja ennek lehetőségeit.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Fekete János képviselő. 

 

Fekete János képviselő: Nem ért egyet Kun Csaba képviselő hozzászólásával, továbbá 

kérdezi, hogy mi lesz a Duna korzó területével? Tudja, hogy a Puhl tervek elkészültek, de mi 

lesz a területen, mert tudomása szerint nincs pénz megvalósítani a terveket.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy út lesz a kettő között, és lobbizni fognak és 

próbál kiemelt projektet szerezni arra vonatkozóan, hogy az egész Duna korzót sikerüljön 

megvalósítani.  

 

Fekete János képviselő: Kérdezi, ha jól értelmezi, akkor a gát költségében benne szerepel az 

út is?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Helyreállítás szerepel benne. Megadja a szót Tolonics Gyula 

képviselőnek.  

 

Tolonics Gyula képviselő: Véleménye szerint a gát projekt elkészülte után a város a Duna 

felől sokkal nagyobb biztonságban lesz, mint eddig.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Dukai Miklósnak, a Jogi és Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

dr. Dukai Miklós: JPB elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy Óbudán a Római gát szakaszra 

ugyan ilyen mobil gátat terveznek, mely véleménye szerint biztonságos.  

 

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

kéri, hogy olvassa be a módosítást.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: A határozat első pontja módosul „hogy amennyiben, az 

ingatlan egyszeri hasznosítását nem akadályozó jogi helyzet áll fenn, és közreműködő 

szervezet hozzájárul”. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja a határozatot a módosítással együtt. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4001   Száma: 12.09.13/11/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 19:13  
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Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 83.33 66.67 

Nem 2 16.67 13.33 

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Magyar Judit Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Pintér Ádám SZISB 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 

285/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szentendrei árvízvédelmi védmű 

megerősítése és átalakítása a történelmi óváros védelmének érdekében”c., KEOP-2.1.2/2F/09-

2010-0002 azonosítószámú pályázat megvalósítása érdekében, a Belügyminisztérium 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság  (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.) felperes 

által Szentendre Város Önkormányzat alperes ellen indított tulajdonjog megállapítása iránti 

perre tekintettel úgy dönt, hogy 

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

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

Zrt. telephelye – 453/2 hrsz, amennyiben az ingatlan jogi helyzete aggály mentes, és 

ehhez a Közreműködő Szervezet hozzájárul, 
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2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

intézkedéseket megtegye, a szerződés módosításokat aláírja, a pályázathoz szükséges 

szerződés módosítást, változás bejelentést intézze és aláírja, 

3. felkéri a Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatóját, hogy a helyszínt biztosítsa a projekt 

megvalósulása érdekében és adjon ki tulajdonosi hozzájárulást. 

 

 Felelős:  
1-2. pont:Polgármester,  

3. pont: Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgató 

Határidő: azonnal 

 

 

5. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, mint fenntartó és Szentendre Város 

Önkormányzata között Gyermekek Átmeneti Otthonába nyújtott ellátás 

biztosítására kötött megállapodás módosítása 

 Előadó: dr. Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést, kérdezi Polányi Sándor 

reorganizációért felelős alpolgármestertől, hogy van-e kiegészítenivalója? 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Nincs kiegészítése.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Felolvassa az Oktatási és Kulturális Bizottság módosító 

javaslatát. A javasolt módosítással kapcsolatban kérdezi, dr. Molnár Ildikó címzetes 

főjegyzőt, hogy szükséges-e belevenni a határozatba? 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Véleménye szerint ennek a javaslatnak a rögzítése 

azért szükségtelen, mert ez egy szerződéses megállapodás, amennyiben szükséges 

újratárgyalható, és módosítható.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4002   Száma: 12.09.13/12/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 19:14  

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 - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Pintér Ádám SZISB elnök Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

286/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. kezdeményezi a Szentendre Város Önkormányzata és Budapest III. kerület Óbuda-

Békásmegyer Önkormányzata között 2009. április 30. napján kötött, gyermekek 

átmeneti otthonára vonatkozó ellátási szerződés módosítását akként, hogy 2 fő helyett 

csak 1 férőhely fenntartását biztosítsa az intézmény; 

2. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 1. pontban foglaltaknak megfelelő 

tartalmú közös megegyezéssel történő módosításának aláírására. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

6. Nem kötelező feladatként vállalt 3. osztályos nyelvórák megszüntetése 

 Előadó: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző 

 

 

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

Magyar Judit képviselőnek. 
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Magyar Judit képviselő: Kifogásolja, hogy erről a határozatról az iskolaigazgatók előbb 

tudtak, mint ahogy a Képviselő-testület ezt megszavazta volna. Továbbá nem ért azzal egyet, 

hogy ami már be lett vezetve azt most felrúgják 1 millió forint költségmegtakarítás miatt.   

 

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

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Valószínűnek tartja, hogy félreértés történt. Meg lettek 

kérdezve az iskolaigazgatók, hogy melyek azok a területek ahol még költségcsökkentést 

lehetne alkalmazni. Az iskolaigazgatók egységesen döntöttek arról, hogy a 3. osztályos 

nyelvórák megszüntetését javasolják, és ezt a tantárgyfelosztás ennek meglelően készítették 

már el 2012/13-as tanévre. Miután ez egy 2004. évi képviselő-testületi döntésen alapult ennek 

biztosítása, tehát az erről való Képviselő-testületi döntés szükséges a formalitás miatt. 

Kiemeli erre nem lettek kényszerítve az igazgatók, saját maguk tekintették át azokat a 

lehetőségeket, amiben lépést tudnak tenni a megtakarítás irányába, és úgy ítélték meg, hogy 

ez harmadik osztályban nem kötelező. Továbbá elmondja, hogy vélhetően az állami átvételt 

követően az ilyen jellegű feladatok finanszírozása egyébként is csak akkor lesz lehetséges, ha 

az Önkormányzat ezt kifizeti, mert az állami finanszírozásnak ezek nem részei. Bízik abban, 

hogy ettől nem sérül a szentendrei oktatás magas színvonala. 

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: Tudomásul veszi a realitásokat, de következetességet vár el, más 

területeken is, pl. a tanácsadói szerződések esetében.  

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4003   Száma: 12.09.13/13/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 19:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85.72 79.99 

Nem 1 7.14 6.67 

Tartózkodik 1 7.14 6.67 

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 - 
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dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök 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. Pázmány Annamária Távol - 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

287/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 10/2004. (II.10.) Kt. sz. 

határozatát, mellyel biztosította a város valamennyi önkormányzati fenntartású általános 

iskolájában a harmadik évfolyamokon heti két órában az idegen nyelvi oktatáshoz szükséges 

anyagi fedezetet. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

7. A Mészáros Team Sport 2010 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. hibás teljesítése 

miatti igényérvényesítés 

 Előadó: dr. Török Balázs általános alpolgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket, továbbá a bizottsági 

javaslatokat. Kérdezi dr. Török Balázs általános alpolgármestertől, hogy kíván-e szóbeli 

kiegészítést tenni, illetve a két bizottsági javaslat közül melyiket fogadja be? 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Kérdést tesz fel dr. Dukai Miklósnak a Jogi és 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének, a csalás megvizsgálásának tényállásával 

kapcsolatban és az Államtitkárnál való jogalkotói kezdeményezést illetően.  

 

dr. Dukai Miklós JPEB elnök: Ismerteti a Jogi és Pénzügyi Bizottsági ülésen történt 

megbeszélést. A bizottság szeretné, hogy ha a Polgármester úr az önkormányzat ügyvédje 

bevonásával megvizsgálná az összes ebben az ügyben rendelkezésre álló iratot, hogy 

esetlegesen nem áll-e fenn, vagy nem lehet-e megalapozott, esetlegesen csalás ténye 

megállhat-e? Továbbá a magánjogi jogalkotásért felelős helyettes Államtitkárnak lehetne-e 

önkormányzati szinten Polgármester úr által írni egy levelet, melyben az szerepel, hogy a 

kormányzat készül-e valamilyen jogalkotással, azzal kapcsolatban, hogy elejét vegyék cégek 

eltüntetésének.   
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy ezzel kapcsolatban már történt több 

jogszabályváltozás. Amennyiben a bizottság meghatározza pontosan a javaslatot, akkor 

felterjeszti az Államtitkár helyettes úrnak. Megadja a szót dr. Török Balázs általános 

alpolgármester úrnak. 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Véleménye szerint a „csalásjogi tényállás 

megvalósult-e” nem biztos, hogy megállja a helyét, ezért a „büntetőjogi felelősség fennáll-e,”   

javasolja megvizsgálni. Ezzel a változtatással be tudja fogadni a javaslatba. A Gazdasági és 

Városüzemeltetési Bizottság javaslatával kapcsolatban kérdezi a „követelés 

beszámíthatatlanságára való igazolás” mit takar, és mi a célja.  

 

Kun Csaba GVB elnök: Elmondja, hogy a bizottsági ülésen résztvevő jogász javasolta, 

melynek lényege, hogy amennyiben ezt az igazolást kiadja a felszámoló, akkor az 

Önkormányzat le tudja zárni ezt az ügyet. Amennyiben az Önkormányzat nem peresíti, és 

nem követeli ezt az ügyet, akkor ez továbbra is nyitott ügy ként szerepel.   

 

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

úrnak. 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Kérdezi a Jogi iroda vezetőjét, hogy az „A” vagy 

a „B” verziót javasolja szavazásra bocsátani a behajthatatlanságra vonatkozóan.  

 

dr. Dóka Zsolt jogi irodavezető: Tudomása szerint ebben az ügyben, teljes a vagyontalanság, 

és miután az Önkormányzat megkapta az ezzel kapcsolatos igazolást, ezért erre nem javasol 

további pénzt fordítani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Pintér Ádámnak, a Szociális, Ifjúsági és Sport 

Bizottság elnökének.  

 

Pintér Ádám SZISB elnök: Ismerteti a Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság észrevételét, 

melyet felolvas.  

 

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

 

dr. Filó András képviselő: A Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatára szeretne 

rávilágítani, mely szerint a Mészáros Team, nem felszámolás, hanem kényszer felszámolás 

alatt van, ezért valószínűnek tartja, hogy ez nem pénzügyi gondok miatt, hanem törvényességi 

felügyeleti eljárás keretében rendelték el, valószínűnek tartja, hogy nem adott be beszámolót. 

A továbbiakban az ezzel kapcsolatos gyakorlatot ismerteti.   

 

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

„B” változatához az elhangzott módosításokat fogalmazza meg.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: „..felkéri az Általános Alpolgármestert, hogy az 

Önkormányzat jogi képviselőjének és a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság bevonásával 

vizsgálja meg, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az adott ügyben, valamely 

büntetőjogi tényállás, pl. csalás megvalósult-e, illetve büntetőjogi felelősség fennáll-e a 

Mészáros Team Sport 2010. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részéről.  
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…felkéri az Általános Alpolgármestert, hogy forduljon a magánjogi jogalkotásért felelős 

Államtitkár felé, hogy vizsgálják meg, hogy milyen magánjogi, vagy büntetőjogi eszközzel 

lehet megakadályozni a gazdasági társaságból történő jogellenes vagyonmentést. 

…felkéri az Általános Alpolgármestert, hogy kérje meg a gazdasági társasággal szemben 

fennálló tartozás behajthatatlanságáról a behajthatatlansági nyilatkozatot.” 

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi dr. Török Balázs általános alpolgármestertől, hogy 

befogadja-e a javaslatot? 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Befogadja, és kéri dr. Filó Andrást, hogy ehhez a 

levélhez a pontos szakmai tartalmat adja meg.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslat „B” verzióját a 

befogadott javaslatokkal együtt. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4004   Száma: 12.09.13/14/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 19:35  

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 - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

288/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szentendrei Sportcélú 

Kft. a Mészáros Team  2010 Kft-vel kötött vállalkozási szerződés hibás teljesítéséből fakadó 

igényét polgári peres úton ne érvényesítse, továbbá a Mészáros Team Sport 2010 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. felszámolása esetén hitelezői igényt se jelentsen be, mivel a 

követelés érvényesítésével felmerülő költségek megtérülése sem várható az 

igényérvényesítéstől. 

Felkéri az általános alpolgármestert, hogy az önkormányzat jogi képviselőjének és a Jogi és 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság bevonásával vizsgálja meg, hogy a rendelkezésre álló 

dokumentumok alapján az adott ügyben valamely büntetőjogi tényállás (pl. csalás) 

megvalósult-e, illetve büntetőjogi felelősség fennáll-e a Mészáros Team Sport 2010 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ügyvezetése részéről. 

 

Felkéri az általános alpolgármestert, hogy forduljon a magánjogi jogalkotásért felelős 

államtitkár felé, hogy vizsgálják meg, hogy milyen magánjogi vagy büntetőjogi eszközökkel 

lehet megakadályozni a gazdasági társaságból történő jogellenes vagyonmentést. 

 

Felkéri az általános alpolgármestert, hogy kérje meg a gazdasági társasággal szemben 

fennálló tartozás behajthatatlanságáról a behajthatatlansági nyilatkozatot. 

 

Felelős: dr. Török Balázs, Dombay Zsolt 

Határidő: azonnal 

 

    

 

8. Szentendre Szarvashegyen lévő 0306/9 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

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

elnököknek, képviselőknek. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4005   Száma: 12.09.13/15/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 19:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  



 48 

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 - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

289/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. hozzájárul a szentendrei 0306/9 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásához az övezeti 

besorolásnak megfelelő felhasználás céljából.  

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti ingatlan tekintetében  

 nyilatkozzon arról, hogy a fenti 0306/9 hrsz-ú ingatlan tervezett 

felhasználása a településszerkezeti tervben meghatározott „hétvégi házas 

terület” funkciónak megfelel, továbbá, hogy a határozat mellékletét képező, 

az ingatlantulajdonos által becsatolt nyilatkozatokat elfogadja,   

 kezdeményezze a Szentendrei Körzeti Földhivatalnál a belterületbe vonás 

ingatlan-nyilvántartásba való átvezetését. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:    azonnal  
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9. Előterjesztés Gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kezdeményezéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

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

képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: A V-8 Uszoda és Szabadidőközpontban lévő üres helységet javasolja 

a gyógyszertár kialakítására. Érdeklődik, hogy az előző patika tulajdonosnak van-e bérleti díj 

elmaradása? Hogyan lehetne a szerződést megszüntetni? Továbbá nem tud más helyet ahol 

egy gyógyszertár üzemeltethető lenne.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Pontosít, hogy nem az Önkormányzat tulajdona volt az 

ingatlan ahol korábban a gyógyszertár működött. Megadja a szót Polányi Sándor 

reorganizációért felelős alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Úgy tudja, hogy van tartozása, más 

részletet viszont nem tud. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi, hogy belefogalmazható-e a határozati javaslatba 

Fülöp Zsolt képviselő javaslata? Megadja a szót dr. Gerendás Gábor aljegyzőnek.  

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző: Úgy gondolja, hogy igen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri megfogalmazni. 

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző:  A határozati javaslat 2-es pontja módosulna, hogy „javasolja, 

hogy Szentendrén a V-8 Uszoda és Szabadidőközpont Uszodában területén lévő üres 

helyiségre kerüljön kiírásra a pályázat.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi Fülöp Zsolt képviselőt, hogy egyetért-e? 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Egyetért, és kérdezi Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármester urat, hogy indulásnál a bérleti díjból valamilyen kedvezményt tud-e biztosítani 

az Önkormányzat a pályázat nyertesének?  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Erre adatok hiányában nem tud most 

válaszolni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Kiss Károly képviselőnek. 

 

Kiss Károly képviselő: Elmondja, hogy sokan megkeresték azzal kapcsolatban, hogy 

megszűnt a gyógyszertár a lakótelepen és ez az ott élőknek nagy probléma. Egyetért Fülöp 

Zsolt képviselővel a bérleti díj kedvezménnyel kapcsolatban. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavasára bocsátja a határozati javaslatot a módosítással 

együtt. 

 

 

Szavazás eredménye 
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#: 4006   Száma: 12.09.13/16/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 19:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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 - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

 

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

javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

290/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
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1. kezdeményezi az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos 

Tisztifőorvosi Hivatalánál, hogy írjon ki pályázatot új közforgalmú gyógyszertár 

létesítésére Szentendrén; 

2. javasolja, hogy Szentendre V-8 Uszoda és Szabadidőközpont területén lévő üres 

helyiségre kerüljön kiírásra a pályázat, mert a magas lakónépesség ellenére a 

körzetben nincs gyógyszertár; 

3. felkéri a polgármestert, hogy a fentieket indítványozza a hatáskörrel rendelkező 

egészségügyi államigazgatási szervnél. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

10. Előterjesztés a Művészeti Tanács munkatervéről 

 Előadó: dr. Török Balázs általános alpolgármester 

 

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

általános alpolgármesternek. 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Nincs az előterjesztéshez hozzáfűznivalója. 

 

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

Bizottság elnökének. 

 

Zakar Ágnes OKB elnök: A Művészeti Tanács eddigi munkáját, valamint a jövőbeli terveket 

ismerteti. 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4007   Száma: 12.09.13/17/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 19:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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 - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

  

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

291/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. március 1. óta 

működő Művészeti Tanács munkatervét elfogadja. 

 

Felelős:  Általános Alpolgármester 

Határidő:  azonnal 

 

19.45 órától az ülés zárt tárgyaláson folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

 

11. Előterjesztés temetési segély ügyben hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés 

elbírálásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

12. Előterjesztés Rózsavölgyiné Németh Edit állattartási ügyében benyújtott 

fellebbezés elbírálásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

13. Előterjesztés Tomkó Béláné közterület-használati ügyében fellebbezésről 

 Előadó: dr. Török Balázs általános alpolgármester 

 

 

19.48 órától az ülés nyílt tárgyaláson folytatódik. 

 

14. Előterjesztés a Gazdasági alpolgármester pályázati felhívásáról 

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

Miklósnak, a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

dr. Dukai Miklós JPEB elnök: Ismerteti a bizottság javaslatait, és pontosításokat tesz a 

javaslattal kapcsolatban, mely szerint egyetemi, vagy főiskolai végzettség legyen szükséges, 

továbbá, angol, német, vagy francia nyelvismeret, illetve a vagyonnyilatkozat tételi 

kötelezettség. A többi feltétel a pályázati kiírásban munkakör betöltésénél előnyt jelentnél 

szerepeljen. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: A végén egyenként fog szavaztatni a határozati javaslatokról. 

Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: Ragaszkodik az önkormányzati tapasztalathoz, kötelező feladatként 

megjelölve. Kérdezi, hogy miért szükséges a MBA végzettség ehhez a munkakörhöz?  

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: Őt a határidő zavarja, mert a benyújtási határidő 2012. szeptember 28. 

Véleménye szerint ez nem megvalósítható, a hirdetés sem tud ilyen hamar megjelenni.  

Javasol egy hónapos határidőt.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: Mikrofonon kívüli határidő módosítási  javaslat 2012. október 

15, melyet befogad. Megadja a szót Zakar Ágnesnek az Oktatási és Kulturális Bizottság 

elnökének. 

 

Zakar Ágnes OKB elnök: Az elbíráló bizottságba javasolja Kun Csabát, a Gazdasági és 

Városüzemeltetési Bizottság elnökét és dr. Dukai Miklóst, a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság elnökét.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi Kun Csabát a Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság elnökét, és dr. Dukai Miklóst Jogi és Pénzügyi ellenőrző Bizottság elnökét, hogy 

vállalják-e? 

 

Mikrofonon kívüli igen válasz érkezik. 

 

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

Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba GVB elnök: Egyetért az október 15-i határidővel, a feltételekkel kapcsolatos 

javaslata, hogy a vállalati pénzügyi vezetői gyakorlat előnyt jelentsen, és ne feltételként 

szerepeljen. 

 

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

alpolgármester úrnak.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Tisztázni szeretné, hogy nem a 

Reorganizációért Felelős Alpolgármester utódját keresi a város, hanem egy Gazdasági 

Alpolgármestert. A végzettséggel kapcsolatban elmondja, hogy kifejezetten felsőfokú 

képzettség kell Megfontolt döntésre hívja fel a figyelmet.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Tolonics Gyula képviselőnek ügyrendi 

hozzászólásra. 

 

Tolonics Gyula képviselő: Két perc szünetet kér szavazás előtt. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavaztat a javaslatról, melyet támogat. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4011   Száma: 12.09.13/21/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 20:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85.72 79.99 

Nem 1 7.14 6.67 

Tartózkodik 1 7.14 6.67 

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Fekete János Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

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

Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: Véleménye szerint Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármester folyamatosan megsérti a hivatal dolgozóit.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármester úrnak.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Elmondja, hogy senkit nem akart 

bántani, hanem magát az önkormányzati rendszert bírálja.  

 

20.12. órától 20.14 óráig szünet. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Az elhangzott módosító javaslatokról sorban szavaztat. 

Elsőnek, egyetemi szintű közgazdasági végzettség, aki igennel szavaz, akkor kötelező feltételt 

jelent, a nemmel való szavazás és a tartózkodás esetén pedig előnyt jelentnél fog szerepelni. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4012   Száma: 12.09.13/21/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 20:16  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 28.57 26.67 

Nem 1 7.14 6.67 

Tartózkodik 9 64.29 59.99 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Kiss Károly Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Tart. - 

dr. Kőrösi Tibor Tart. - 

Kun Csaba GVB elnök Tart. - 

Pintér Ádám SZISB elnök Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy elutasítva, ezért átkerül az „előnyt jelent”-

hez. Szavazásra bocsátja az egyetemi vagy főiskolai végzettséget kötelező feltételként.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 4013   Száma: 12.09.13/21/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 20:16  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 86.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.14 6.67 

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy kötelező feltételként elfogadva. 

Szavazásra bocsátja az Angol, Német vagy Francia nyelv ismeretét, kötelező feltételként. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4014   Száma: 12.09.13/21/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 20:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85.71 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 14.29 13.33 

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

dr. Filó András Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy kötelező feltételként elfogadva. 

Szavazásra bocsátja, hogy a 3-5 éves vállalati pénzügyi tapasztalat, kötelező feltételként 

szerepeljen. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4015   Száma: 12.09.13/21/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 20:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 14.29 13.33 

Nem 1 7.14 6.67 

Tartózkodik 11 78.57 73.33 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 
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Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Magyar Judit Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Tart. - 

dr. Filó András Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

dr. Kőrösi Tibor Tart. - 

Kun Csaba GVB elnök Tart. - 

Pintér Ádám SZISB elnök Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy kötelező feltételként elutasítva, ezért a 

felhívás előnyt jelent része egészüljön ki ezzel a feltétellel. Kéri pontosítani Magyar Judit 

képviselőtől, hogy az önkormányzati tapasztalat alatt mit ért. 

 

Magyar Judit képviselő: Önkormányzati gazdasági tapasztalatra gondol.  

 

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

pontosítsa a javaslatot. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Köztisztviselő legyen.  

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4016   Száma: 12.09.13/21/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 20:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 14.29 13.33 

Nem 5 35.71 33.33 

Tartózkodik 7 50.00 46.67 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 
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Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Magyar Judit Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Kiss Károly Nem - 

dr. Kőrösi Tibor Nem - 

Pintér Ádám SZISB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Kun Csaba GVB elnök Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

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

elutasította, tehát előnyt jelent. Szavazásra bocsátja, hogy a jó kommunikációs képesség a 

felhívásban előnyt jelentként szerepeljen. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4017   Száma: 12.09.13/21/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 20:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 78.57 73.33 

Nem 1 7.14 6.67 

Tartózkodik 2 14.29 13.33 

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 
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dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Kun Csaba GVB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

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

Szavazásra bocsátja, hogy a „stressztűrő képesség” a felhívásban előnyt jelentként 

szerepeljen.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4018   Száma: 12.09.13/21/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 20:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 85.71 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 14.29 13.33 

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 - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Tart. - 

Pintér Ádám SZISB elnök Tart. - 

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

Megadja a szót dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőnek pontosításra.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: A 6-os pontban a feladat ellátás kezdő napjának 2012. 

november 1. helyett a „pályázat elbírálását követően azonnal” szerepeljen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatot, melyet támogat. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4019   Száma: 12.09.13/21/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 20:20  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 86.66 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 7.14 6.67 

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 - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

     

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

A pályázatokat bíráló bizottságba javasolt személyek: dr. Török Balázs általános 

alpolgármester, dr. Dukai Miklós, Kun Csaba, Magyar Judit, és Fekete János képviselők. 

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 4020   Száma: 12.09.13/21/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 20:22  

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 - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza:  

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

296/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. úgy dönt, hogy gazdasági alpolgármesteri álláshely betöltésére a határozat mellékletét 

képező pályázatot írja ki 
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2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívás megjelenéséről intézkedjen, és a 

pályázati eljárást folytassa le, 

3. felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett pályázatok elbírálására ad hoc bizottságot 

hozzon létre, melynek tagja a polgármester, reorganizációért felelős alpolgármester, 

jegyző, Kun  Csaba Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke, dr. Dukai 

Miklós Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke, Magyar Judit képviselő, Fekete 

János képviselő, dr. Török Balázs általános alpolgármester 

4. felkéri a polgármestert, hogy az ad hoc bizottság által megfogalmazott javaslatot 

terjessze be a Képviselő-testület elé 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 1-3     azonnal 

   4.       2012. októberi testületi ülés 

 

 

15.  Előterjesztés Városi Kitüntető Díjak adományozása 

 Előadó: Dietz Ferenc polgármester 

 

Az ülés 20.22 órától zárt ülésen folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

 

16. Szentendre, Fő tér 15-16. szám alatti „Szlovák Bazár” méltányossági kérelméről 

 Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

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

Tolonics Gyula képviselőnek. 

 

Tolonics Gyula képviselő: Kérdezi a Vagyongazdálkodási irodavezetőt, hogy miután 2.500 

Ft-ra emelné az önkormányzat a bérleti díjat, ezért van-e arra mód, hogy a kaukciót nem kell 

befizetni? 

 

Ferenczné Kovács Hajnalka Vagyongazdálkodási iroda vezetője: Az óvadékot azért 

vezették be, mert nagyon sok esetben tartozások halmozódtak fel, és az óvadékból lehetőség 

van ezeket a tartozásokat lehívni. Nem szeretnének eltérni az óvadéktól, mert ez egy 

biztosíték a város számára.  

 

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

 

Tolonics Gyula képviselő: Szeretné, ha erről szavaznának, miután ők 30 éve fizetik pontosan 

a költségeket, és régi szentendreiek. Véleménye szerint egy-egy esetben el lehetne térni az 

óvadék kérésétől.  

 

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

alpolgármesternek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Véleménye szerint ez egy kialakult 

rendszer, nem lenne jó, ha megváltoztatnák. Megjegyzi, hogy a költségvetés fenntartása 

céljából nem lényeges, de a rendszer fenntartása szempontjából igen. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Fekete János képviselőnek. 
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Fekete János képviselő: Kérdése, hogy volt-e a bérlőnek bármikor is bérleti díj tartozása, 

továbbá javasolja, hogy ne emeljenek neki bérleti díjat, és így kérhetnének kaukciót. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Ferencné Kovács Hajnalka irodavezetőnek. 

 

Ferenczné Kovács Hajnalka Vagyongazdálkodási iroda vezetője: Nem csak üzletet bérelnek 

az önkormányzattól, hanem szociális lakást is. Lakásbérlet tartozásuk van, 400.000,- Ft, ezért 

nem javasolja az eltekintést a kaukciótól.  Továbbá elmondja, hogy felajánlottak nekik más 

üzleti helységet, amely ennél kevesebb összegbe kerül.  

  

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

 

Tolonics Gyula képviselő: Kérdezi, hogy az üzlettel kapcsolatban, akkor nincs tartozásuk? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Ferencné Kovács Hajnalka irodavezetőnek. 

 

Ferenczné Kovács Hajnalka Vagyongazdálkodási iroda vezetője: Van, 150.000,- Ft, amióta 

az emelt összeget kellett volna fizetni.  

 

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

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: A rendelet kötelezően írja elő mindenki számára, tehát 

a rendeleti szabályzat nem ad méltányossági lehetőséget jelen esetben. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi Tolonics Gyula képviselőt, hogy ennek tudatában 

fenntartja-e a javaslatát.  

 

Mikrofonon kívül nemmel válaszol. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4032   Száma: 12.09.13/23/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 20:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92.86 86.66 

Nem 1 7.14 6.67 

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 
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Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

298/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy : 

 

- felkéri a polgármestert, hogy Szlovák Andrásnénak - amennyiben nem tudja elfogadni 

az emelt bérleti díjat (2012.01.01-től), valamin az óvadék befizetését - ajánljon fel egy  

kedvezőbb árfekvésű ingatlant, üzleti tevékenységének folytatása céljából a jelenlegi 

helyiségbérleti szerződés megszüntetése mellett, a megüresedett Fő tér 15-16-ban 

található 18 m2 területű helyiséget pedig, pályázat útján hasznosítsa. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő : azonnal  

 

 

 

 

17. Interpelláció, kérdés 

 

 

dr. Filó András képviselő: Kérdése: 

 

 

„Tisztelt Polgármester úr! 
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Az alábbi kérdésekre várom szíves válaszát! 

 

1. Nem kaptunk hírt a Postás strandon megépített teniszpályákkal kapcsolatban. Ki, 

és milyen felhatalmazás alapján engedélyezte a két új teniszpálya megépítését a 

multifunkcionális pálya helyett? Mennyivel több helyet foglaltak el a 

szentendreiektől? Egyáltalában, milyen összhangban van egymással a szerződés és 

a teljesítés a teljes beruházás vonatkozásában? Kik, és egyáltalán fizetnek-e bérleti 

díjat? 

 

2. Csak mellékesen észrevételezem, hogy a 2012. szeptember 08-án a Postás 

strandon megtartott rendezvényen a szervező nem állíthatott fel büfét, mert akkor 

piaci díjat kellett volna fizetnie a terület használatáért, de a teniszpálya 

üzemeltetője – „kitűnő üzleti érzékkel” rátelepedett a rendezvényre, nem kevés 

profitot begyűjtve ezzel. Akkor Hogy is van ez? Milyen szerződés alapján 

lehetséges ez?” 

 

 

 

VÁLASZ KÉRDÉSRE 

Dr. Filó András képviselő úr kérdéseire 

 

 

1. 2011. július 1-i hatállyal létrejött 08-480/4-2011 számú bérleti szerződés alapján Szentendre 

Város Önkormányzata bérbe adta a Négy Évszak Sportiskola Kft.-nek a belterületi 25/3 hrsz-ú 

ingatlan területén (Postás-strand) található 1369 m2 területű ingatlan-részt, és a mellette 

elhelyezkedő összesen 215,82 m2 alapterületű ingatlan együttest, valamint a meglévő teniszpályák 

mellett, az önkormányzattal egyeztetett területen további 1250 m2 területet. A szerződés 13. pontja 

alapján 2012. április 30. napjáig a teniszpályák mellett (északi irányban) legalább 600 m2-es 

többfunkciós időjárástűrő poliuretán bázisú EPDM sportpályát kellett volna kialakítania 

kézilabdakapuval, kosárlabdapalánkkal, röplabdahálóval. 

 

2011. november 9-én Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi 

Bizottsága a 327/2011. (XI.09.) JÜB sz. határozatában a 08/480/4-2011. sz.. szerződés 19. pontjára 

és a Négy Évszak Sportiskola Kft. kérelmére hivatkozva megadta a hozzájárulást a sportpályák és a 

vendéglátó egység üzemeltetésének albérletbe adásához. Az albérlő a Sport§Friends Kft., de 

továbbra is a Négy Évszak Sportiskola Kft. fizeti a bérleti díjat, a havi 548.850 Ft-ot, mellyel nincs 

elmaradásuk. 

 

2012. április 17-én kérelemmel fordultak Szentendre Város Önkormányzatához az ügyben, hogy 

szeretnék, ha a multifunkcionális pálya helyett teniszpálya legyen kialakítva. Kérelmükben arra 

hivatkoztak, hogy a multifunkcionális pálya fenntartásának költségei igen magasak lennének az 

esetleges árvizek miatt. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 178/2012. (V.10.) 

Kt.sz. határozatában úgy döntött, hogy hozzájárul a Négy Évszak Sportiskola Kft. 

szerződésmódosítási kérelméhez és a megépített 4 teniszpálya továbbüzemeltetéséhez, az alábbiak 

mellett: 

 a teniszpályák számának megkétszereződésére tekintettel bérleti díjat emel, 

                 vagy 

 a Dunakorzó túloldalán az Önkormányzat által parkolópaletta céljára kijelölt területen 

a parkoló kiépítését elvégzi murvás kialakítással és megfelelő megközelítés biztosításával, a 

szükséges terület-és növényzetrendezéssel, 
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 a gyalogátkelőhelyek megépítése a szerződés szerint elvégzendő új lépcső építésével, 

 a Postás-strand növényzetének, füvesítésének elvégzése a bérlő feladata, 

 a strandsport céljára leterített homokpályát legfeljebb 50 cm-es magasítással a gáthoz 

legközelebbi helyen, vagy más helyszínen kell kialakítani; 

  

A Vagyongazdálkodási Iroda tárgyalást folytatott a bérlővel ezekkel a feltételekkel kapcsolatban, 

mely az alábbiak szerint alakult: 

 

Gyalogátkelőhely: vállalták a gyalogátkelőhely megtervezését, annak szabályszerű kiépítését és 

engedélyeztetését. A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségénél az 

engedélyeztetési eljárást 2012. június 20-án megindították, mely alapján a 2012. szeptember 13-án 

érkezett UT/1656/8/2012 számú határozatban a Szentendre, Bolgár utca valamint a Dunakorzó által 

alkotott csomópont környezetében gyalogos átkelőhely kijelölését engedélyezték.  

Parkosítás: vállalják a Postás-strand parkosítását. 

Strandpálya áthelyezése: vállalják a homokos pálya áthelyezését, melyre az új helyet kimérték. 

2012. augusztus 22. napon helyszíni bejárást tartottunk Kiss Károly képviselő úrral a megfelelő 

elhelyezés érdekében, a rajzot elkészítették, Képviselő-testületi jóváhagyás után a strandpályát 

áthelyezik.  

Parkoló kialakítása: Dr. Havasi Zoltán okleveles építészmérnök elkészítette a Bolgár utcánál lévő 

parkoló kivitelezésének döntés előkészítő tervét, melyben megállapította, hogy annak költsége több 

mint 28.000.000 Ft. A Négy Évszak Sportiskola Kft. nem tudja vállalni ennek költségét, tekintettel 

arra, hogy a multifunkcionális pálya kivitelezésének költsége és a bolgár utcai parkoló 

kivitelezésének költsége között cca. 24.500.000 Ft különbség van. Erre való tekintettel többszöri 

egyeztetés után további két helyet is megvizsgáltunk a parkoló kiépítésre, melyek a Casino mögött 

helyezkednek el. A minél megalapozottabb döntés érdekében 2012. augusztus 27-én a Közlekedési 

Munkacsoport ülésén megtárgyalásra kerültek az új helyszínek, továbbá a Közterület fenntartási 

Divízió, a Parkolási Divízió vezetővel és a Zöld referenssel is egyeztettünk.  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 

által hozott 187/2012.(VIII.31.) GVB sz. határozata alapján a Postás-strandon egy deponáló helyet 

jelöltek ki, mely újabb vizsgálandó kérdéseket állít fel a megegyezés tárgyában. Amint az összes 

kérdés tisztázódik, mely a megalapozott döntéshez szükséges, az ügyet a Vagyongazdálkodási Iroda 

a Képviselő-testület elé terjeszti döntésre.  

 

2011. augusztus 04-én Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 325/2011. 

(VIII.04.) Kt.sz. határozatában elfogadott fejlesztési terv alapján 1225 m2 nagyságú területrészt 

foglal el a másik kiépített pálya (teniszpálya), vagyis a szerződésben meghatározott 1250 m2 alatt 

van a terület. 

 

2. A 2012. szeptember 8-án megtartott eseménnyel kapcsolatban az alábbiakról tudom tájékoztatni:  

 

A szerződésben nincs semmilyen kitétel az egyéb büfé üzemeltetésének kérdésében. A bérlő arról 

tájékoztatta a Vagyongazdálkodási Irodát, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom Szentendrei 

Szervezete által szervezett rendezvény szervezője külön kérte, hogy a Postás-strand bérlője állítson 

fel büfét a rendezvényen a résztvevők részére. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi, dr. Filó Andrástól, hogy elfogadja-e a választ? 
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dr. Filó András képviselő: A második válasszal nem teljesen ért egyet, mert tudomása van 

róla, hogy  Jobbik Magyarországért Mozgalomnak nem engedélyeztek büfét nyitni, csak piaci 

áron.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kéri Ferenczné Kovács Hajnalka irodavezetőt, adjon 

tájékoztatást, ez ügyben. 

 

Ferenczné Kovács Hajnalka irodavezető: Információ szerint ingyenes rendezvény volt, tehát 

a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak ingyenesen kellett volna szolgáltatni belőle, ha 

pedig nem ingyenes a szolgáltatás, akkor fizetni kell a területért. A jelenlegi bérlőnek pedig 

joga van a kitelepülésre, mert bérleti díjat fizet.  

 

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

 

dr. Török Balázs alpolgármester: Elmondja, hogy megkereste Őt a Jobbik Elnöke, majd 

elmondja a beszélgetés tartalmát. 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik. 

 

 Kiss Károly képviselő: Neki nincs gondja azzal, hogy fizetni kell bérleti díjat, csak ő úgy 

tudja, hogy szeretett volna kitelepülni más is, aki azt az információt kapták, hogy nem lehet. 

Kéri, figyeljenek jobban a tájékoztatásnál.  

 

dr. Filó András képviselő interpellációja: 

 

„Tisztelt Polgármester Úr! 

 

2012. szeptember 6.-án dr. Weszner Judit aláírásával válasz érkezett az augusztus 23.-i 

rendkívüli testületi ülésre benyújtott kérdéseimre. 

 

1. Csak megjegyzem, a kérdéseket augusztus 09.-én nyújtottam be, és dr. Molnár Ildikó 

címzetes főjegyző augusztus 10.-én kelt levelében arról tájékoztatott, hogy kérdés csak az 

éves munkaterv szerinti rendes ülésen nyújtható be! Ugyanis 2012. augusztus 03.-án a 

testület módosította asz SZMSZ-t ebben a vonatkozásban. Erre mondják azt, hogy 

„ügyes”, ugyanis a napirendi pontnál a vezetői összefoglalóban a következő szerepelt: 

„A Képviselő-testület menedzsment szervezettek kapcsolatban hozott döntéseinek 

végrehajtása érdekében szükséges a Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításával 

kapcsolatos döntéseket meghozni, valamint ezzel összefüggésben a Szervezeti és Működési 

Szabályzatot módosítani.” 

Az SZMSZ kérdéseket szabályozó bekezdése az előterjesztés tárgyalása során szóba sem 

került, arról a hivatal illetékes dolgozói mind a bizottsági, mind a testületi ülésen 

„elfelejtettek” szólni, ami felháborító. Úgy gondolom a címzetes főjegyző asszony 

felelőssége egyértelmű a tájékoztatás elmaradásában. Azért megkérdezném tőle, mi köze a 

menedzsment szervezetnek a kérdésekhez? 

 

2. És akkor a lényeg! A kérdésemre kapott válaszok közül figyelemmel fogom kísérni az 1., 

2., 4., és 5. pontokra adott választ, és kérem a hivatalt is, az ezeket a kérdéseket érintő 

cselekményekről tájékoztassanak. Viszont a 3. pontra kapott válasz ledöbbentett, ugyanis 

a kérdésem így szól a Polgármester Úrhoz: 
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„A Belváros Funkcióbővítő …. Során eltűnt 3500 m2 kis- és nagykockakő ügyében 

kezdeményez-e hatóság eljárást? (pl. feljelentés lopás miatt, stb.) 

 

dr. Weszner Judit válasza: 

„A kivitelezői szerződésben a bontott anyagok felszedése és elszállítása szerepelt. Senki, 

soha, olyan utasítást nem adott, és a közbeszerzési eljárás lezárását követőn nem is 

adhatott a kivitelezőnek, hogy a bontott anyagot az Önkormányzat részére át kell adni. Az 

érvényes szerződés szerint a kivitelező az elbontott anyaggal, mint bontási törmelékkel 

kellett elszámoljon, és ilyen formában el is számolt az előírt hulladék nyilvántartó lap 

alapján.” 

 

A válsz egészen elképesztett, mivel a bontott nagykockakő értéke minimálisan 200 Ft/db, 

azaz 5.000 Ft/m2, a kiskockakőé 7.000 Ft/m2, azaz 2000 m2 bontott nagykockakő értéke 

10.000. millió Ft, 1.540m2 kiskockakő 10.780.000. Ft. Összesen 20.780.000.-Ft. Ez az az 

érték, amiről a szerződés előkészítője és aláírója lemondott, nem beszélve arról a tényről, 

hogy további súlyos milliókat fizettünk a leírtak alapján a „sitt” (bontási törmelék) 

elszállítására és lerakására. (Kérem ezeket az összegeket is kigyűjteni!) 

A kérdést nyilvánvalóan azért tettem fel, mert szerintem egyértelmű károkozás történt az 

önkormányzati vagyonban. Aki ilyen tartalmú szerződést készít(elő), az vagy nem ért 

hozzá, vagy szándékosan teszi. A kérdésben említett lopás dr. Weszner Judit válasza 

alapján biztosan nem áll meg, de éppen a alapozza meg a hűtlen kezelést, sőt talán a 

hivatali visszaélést is, ha azt hivatalos személy követte el. Ezért kérdeztem augusztus 09.-

én. Amennyiben az önkormányzat nem indít vizsgálatot a felelős(ök) megállapítására, 

kénytelen leszek ismételten büntető feljelentést tenni. 

Az is nyilvánvaló (tanúim, rendszámok, szállítólevelek másolatai, stb.), hogy a felbontott 

nagykockakövek egy részét Monorra szállították, ahol azokat felvágták (1 db 18 x 18 x 

18-as kockakövet 3 db 18 x 18 x 6-osra, 1 m2-ből így lett 3 m2, vagyis nulla Ft/m2-ből 

így kell 50.000 Ft/m2 hasznot termelni!), majd azt visszaszállították Szentendrére és 

19.500.- és 15.600.- Ft/m2 anyagáron lerakták a saját kövünket! Az okozott kár 390 m2 

után anyagköltségben 7.000.000.- forint. 

Ugyanez a helyzet a kiskockakővel, ahol a felbontott köveket visszarakták, de teljesen új 

kockakő anyagárat számoltak fel. 1500 m2 kiskockakő 9.200 Ft/m2-rel 13.800.000.- 

forint. Számomra teljesen egyértelmű, hogy nem egyenes szándék vezette azokat, akik 

olyan szerződést kötöttek, hogy a kockakővel nem kell elszámolni, főleg azok után, hogy 

Szentendrén sok út szolgálna rá a felújításra, javításra, de kockakő hiányában ez eddig 

sem lehetséges. (A Kovács László út köveit is ellopták!) Itt jegyzem meg, hogy olyan – 

nyertes – útpályázatok nem tudtak elindulni, ahogy az önkormányzatnak csak bontott 

követ kell volna adni az útépítéshez! Ráadásul a többi költség a pályázókat terhelte volna, 

ami szintén gyarapította volna a Város vagyonát. 

Az okozott kár sok tízmillió forint. 

Emellett nem lehet elmenni!!!! 

 

3. A Polgármesteri Hivatal megbízta Szabó Zoltán Lehelné igazságügyi szakértőt 

„Szentendre- Városközpont rehabilitáció” néven, KMOP 5.2.1/B 2008 támogatás 

keretében megvalósuló beruházás út-, tér és járdaburkolatok felújítására, átépítésére 

irányuló kivitelezési munkáira vonatkozóan igazságügyi szakértői vélemény 

elkészítésére. A szakértő sommás véleménye: „Véleményem szerint ez a munka még a 

III. osztályú minőséget sem éri el a kövezés tekintetében.” 
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Ezt a szakvéleményt nem írhatja felül sem egy testületi döntés, de még egy másik 

szakvélemény sem, sőt, még a műszaki szakértői testület véleménye is csak a szakértő 

szakvéleményével esik egy tekintet alá. 

Ebből következik, hogy a munkát nem lehetett volna átvenni, mert azok a feltüntetett 

műszaki problémák, amelyek a vizsgálat során felmerültek (fugaszélesség, kőminőség….) 

nem javíthatók. Éppen ezért a forrásgazda felé jelezni fogom mindezt, mellékelve hozzá 

természetesen a szakvéleményt is. 

 

4. Végül, de nem utolsó sorban, a Céh utca (Belváros) kiskockakő burkolata teljesen 

tönkrement (a kilazult kövek szanaszét hevernek), amennyiben nem történik meg a (már 

többször megígért, végül mindig kihúzott) a felújítása, az önkormányzat sokkal többet fog 

kifizetni kártérítésként a személy és tárgyi eszközökben (pl. gépjármű) okozott kárért. 

 

Szentendre, 2012. szeptember 08.” 

 

 

VÁLASZ INTERPELLÁCIÓRA 

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

kérdésekre  

 

Válaszok: 

 

1. SZMSZ módosítás: 
Jegyző asszony tájékoztatása szerint az SZMSZ módosítása során a jelentős számú változás 

között ez a módosítás vélhetően elkerülte a T. Képviselő Úr figyelmét. Az előterjesztésben a 

rendelet módosítás részletes indokolásában a változások külön kiemelve szerepeltek (7. oldal, 

9.§), részletezve a szabályváltozás okát. 

A későbbiekben igyekszünk, ha lehet, még kiemeltebben kerüljenek a módosítások jelölésre 

az előterjesztésben, de úgy ítélem meg, hogy minden szükséges tájékoztatást indokolással 

tartalmazott a képviselők számára is eljutatott előterjesztés. 

 

2. Kis- és nagy kockakő: 

Putz Tamás tájékoztatása alapján az Önnek küldött választ kiegészítem azzal, hogy a 

válogatás után megmaradt bontott anyagot kellett elszállítani. A jó anyagot újra fel kellett 

használni akár vágási technika alkalmazásával. A közbeszerzési kiírás egyértelműen 

tartalmazza minden tételnél a válogatás szükségességét. A maradék anyagot kellett kötelezően 

elszállítani, és azt lerakó jeggyel igazolni. Értékesíteni nem lehet, ez összeegyeztethetetlen a 

pályázati szabályokkal.  

 

Az általunk rendelkezésre álló építési hulladék-nyilvántartó lapok és szállító levelek alapján 

1933,4 t hulladék került elszállításra Holló István szállító által a SA-HO Kft. (2162 

Őrbottyán, Táncsics u. 1.) sz. alatti befogadó helyre.  

 

Az Ön által megadott egységárak valóban igazak bontott kockakövekre, amelyek 

használhatóak, ezáltal beépíthetőek; esetünkben az elszállításra került kövek már nem 

használhatóak, újra beépítésre alkalmatlanok voltak.  

 

A „sitt” elszállítására és lerakására költött összeg: 8.505.045,- Ft. 
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A szerződés dr.Dóka Zsolt jogi álláspontja szerint nem ütközik jogszabályba, és az 

önkormányzat számára nem teremt hátrányos helyzetet. 

 

Putz Tamás álláspontja szerint okozott kárról nem beszélhetünk, mert a használható köveket a 

kivitelezőnek újra kellett használnia.  

A kiíráskor nem volt megállapítható, hogy hány db használható kő van, ezért ilyen tétel nem 

került kiírásra, ezért nem is adhatott olyan árat, mely megbontva tartalmazta a bontott és az új 

követ, az ajánlatban alkalmazott egységárai kevert árak, kalkulálva bizonyos mennyiségű 

bontott anyagot is. 

 

3. Kockakő burkolat minősége: 

 

Putz Tamás és dr. Weszner Judit tájékoztatása szerint rendelkezésünkre áll egy ÉMI 

Nonprofit Kft. által kiadott vélemény az igazságügyi szakvéleménnyel kapcsolatosan, mely az 

alábbiakat tartalmazza: 

„1. A kivitelezési munkákról készített szakvélemény kiragadott részekre alapozva, szubjektív 

véleményalkotásként értelmezhető. 

2. A szakvéleményben leírt minősítés – szerintünk- azért szubjektív vélemény alapján 

kialakított állásfoglalás, mert az általa meghivatkozott előírások szerinti részletes, mérési 

eredmények alapján végzendő számításokat és értékeléseket mellőzi.   

3. A szakvélemény készítésénél figyelembe vett ÚT 2-3.205:2006 útügyi műszaki előírás 

bevezetésében (az előírás 3. oldala) úgy fogalmaz, hogy az előírás nem vonatkozik a 

díszburkolatokra, valamint a műemléki környezetben tervezett burkolatokra, így tárgyi projekt 

esetében történő alkalmazása e szempontból is megfontolandó. Általánosságban elmondható 

a térburkolatok esetében is a műszaki előírás követelményeit konkrét terv-előírás hiánya, vagy 

a felek közti megállapodás (pl. építési napló bejegyzés)hiánya esetén lehet - de nem kötelező- 

alkalmazni. Egyéb szerződéses megállapodás z előírásban foglaltakat felülírja.”  

 

Az ÉMI Nonprofit Kft. javasolja, hogy a vitás kérdések eldöntése végett az intézettől kerüljön 

megrendelésre az elkészült díszburkolat végállapotára vonatkozó vizsgálat.  

 

A 2012. június 28-án tartott rendkívüli ülésen a Képviselő-testület részére az előterjesztés 

mellékleteként csatolásra került a mérnök és műszaki felügyelettel kapcsolatos beszámoló, 

mely az alábbiakat tartalmazta: 

„A kockakő burkolatok Megrendelő számára kérdéses minősége miatt Megrendelő külső 

szakértővel, Szabó Zoltán Lehelnével, szakvéleményt készíttetett. A szakértő a Mérnökkel 

nem vette fel a kapcsolatot. 
Az elkészült szakvéleményt a Megrendelő átadta a Mérnöknek. A szakvélemény 

áttanulmányozása során egyértelműen megállapíthatóvá vált, hogy a szakértő nem kapta meg 

a megbízásakor a tárgyi projektre vonatkozó, minden érintett fél által elfogadott műszaki 

követelményrendszert. A szakvélemény minősítő megállapításai, miszerint pl. a „a térkövek 

elhelyezése szakszerűtlen”, „ véleményem szerint ez a munka még a III. osztályú minőséget 

sem éri el a kövezés tekintetében”, nincsenek magyarázattal, mintavétellel, a mérésekkel, 

vizsgálatokkal megalapozva. Így ezek a minősítő megállapítások szubjektívek, a szakértő 

felületes szemrevételezésén alapulnak, értékelhetetlenek. 

Az építőipari teljesítések osztályba sorolására jelenleg nincs érvényes jogi háttér. A projektek 

során csak az I. osztályú minőség fogadható el, ami nem I. osztályú az nem felel meg. A 

szakértő ellenőrzésének háttereként hivatkozott szabványbeli háttér, árhivatali iránymutatás 

nem érvényesek, tárgyi munkára nem alkalmazhatók. 
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A projekt során a burkolat felújítás a műszaki ellenőri ellenőrzések alapján megfelelőnek 

minősíthető.” 

 

A projekt hivatalos műszaki ellenőre (Borsi Gábor) által elfogadott minőség és a 

szakvéleménnyel kapcsolatos állásfoglalás alapján egyértelmű, hogy a vállalkozási 

szerződésben előírtaknak megfelelő, ezáltal a pályázatnak megfelelő burkolat készült.  

 

Amennyiben a műszaki ellenőr véleménye ellenére az ÉMI Nonprofit Kft. által 

lefolytatandó vizsgálat megrendelését kívánja a testület, akkor arra is van lehetőség, díj 

megfizetés ellenében. Az árajánlatot bekérjük az intézettől. 
 

4. Céh utca kiskockakő burkolt kérdése: 

Mandula Gergely közterület-fenntartási divízió vezetőjének tájékoztatása szerint 

előreláthatólag 1 hónapon beül, prioritást élvezve, az utca burkolata rendbetételre kerül. 

 

 

Továbbá az augusztus 09-én benyújtott kérdések közül a kötbérezésre vonatkozó 

kérdést egészíteném ki az alábbiak szerint: 

A szerződést és módosításait, az átadás-átvételi dokumentumokat, jogszabályokat, FIDIC 

irányadó rendelkezéseit áttekintve, dr. Csanádi Márk jogi szakértővel és dr. Weszner Judit 

irodavezetővel egyeztetve, megállapítható, hogy az átadás-átvételi eljárás 2011. október 11-én 

indult meg, a közterületek 2011 őszétől használhatóak voltak, így a közterületek tekintetében 

a kötbérezés nem lehetséges a Ptk. előírásai és a FIDIC alábbi rendelkezése miatt: 

 

"A FIDIC 10.2 alcikkely 2. bekezdés szól a használatbavételről:  

10.2 A Létesítmény részeinek átvétele  

A Mérnök kibocsáthat Átadás-átvételi Igazolást a Végleges Létesítmény bármely 

részére a Megrendelő kizárólagos belátása szerint. 

  

A Megrendelő nem veheti használatba a Létesítmény egyik részét sem (ideiglenes 

intézkedések megtételén túlmenően, amelyek vagy a Szerződésben 

szabályozásra kerültek, vagy mindkét Fél által elfogadottak), hacsak és mindaddig, 

amíg a Mérnök a vonatkozó részre kibocsátja az Átadás-átvételi Igazolást. 

Mindazonáltal ha a Megrendelő használatba veszi a Létesítmény bármely részét 

az Átadás-átvételi Igazolás kibocsátását megelőzően: 

  

(a) a használatba vett részt átadottnak kell tekinteni a használatba vétel 

napjától számítva, 

  

(b) a Vállalkozó felelősségét az adott résszel való gondoskodás tárgyában 

megszűntnek kell tekinteni a használatbavétel időpontjától, amikoris a 

felelősségnek át kell szállnia a Megrendelőre, és 

  

(c) ha a Vállalkozó ezt úgy igényli, a Mérnök köteles kibocsátani a vonatkozó 

részre az Átadás-átvételi Igazolást. 

  

Miután a Mérnök kibocsátott a Létesítmény egy részére vonatkozó Átadás-átvételi 

Igazolást, a Vállalkozó részére biztosítani kell a lehető legközelebbi lehetőséget, 

hogy megtegye a szükséges lépéseket bármely, még el nem végzett Átvételkori 

Próba lefolytatására. A Vállalkozónak a lehető legrövidebb időn belül, de 
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legkésőbb a vonatkozó rész Hiba Bejelentési Időszakának utolsó (lejárati) napja 

előtt el kell végeznie a hátralévő Átvételkori próbákat." 

 

A bírói gyakorlatból esetleg még meghivatkoznám a BH1985.242. legfelsőbb bírósági 

döntést, amely szerint „a késedelmi kötbért az építési szerződés teljesítését jelentő műszaki 

átadás kezdő időpontjáig kell megfizetni”, természetesen akkor, ha a teljesítési határidő a 

műszaki átadás kezdő időpontját megelőzően lejárt. Jelen esetben nyilvánvaló, hogy 2011. 

október 11. előtt nem járt le a vállalkozó teljesítési határideje, ellenkezőleg, a teljesítési 

határidőn belül kezdődött meg az átadás-átvétel, így az EBH2003.855. sz. eseti döntés szerint 

sem állapítható meg teljesítési késedelem, ezért nem lehet kötbérezni. 

 

Természetesen, ha a T. Képviselő úr, az iratokba betekinteni kíván, arra lehetősége van 

előre egyeztetett időpontban. 

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi dr. Filó András képviselőt, hogy elfogadja-e a 

választ?  

 

dr. Filó András képviselő: Az SZMSZ módosításokkal kapcsolatban tesz észrevételezéseket. 

A kis és a nagy kockakő esete „bicskanyitógató”. Továbbá felsorolja a többi aggályát, amiért 

nem tudja ezt a választ elfogadni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja az interpelláció válaszának elfogadását. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4033   Száma: 12.09.13/24/0/A/KT 

Ideje: 2012 szeptember 13 20:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 50.00 46.66 

Nem 3 21.43 20.00 

Tartózkodik 4 28.57 26.67 

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. Kőrösi Tibor Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 
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Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba GVB elnök Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nem fogadta el a 

választ, ezért az SZMSZ értelmében a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság vizsgálja meg ezt 

az ügyet. 

 

EGYEBEK: 

 

Zakar Ágnes képviselő: dr. Filó András képviselő interpellációjára reagálva elmondja, hogy 

tudomása szerint a Kovács László utcával kapcsolatban a kövek ott nem lettek „elsíbolva”, 

mert a Szerb utcában, és a Petőfi utcában lett a kő felhasználva. Továbbá jelzi, hogy a Holdas 

emlékműnél kiégtek az égők. Kérdése, hogy lesz-e oviolimpia? 

 

dr. Török Balázs alpolgármester: Igen, lesz oviolimpia. 

 

Magyar Judit képviselő: A költségvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy a napirendnél 

szívesen látott volna könyvvizsgálói jelentést.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Egyeztetett a könyvvizsgálóval ez 

ügyben.  

 

Kiss Károly képviselő: Kőburkolattal kapcsolatban elmondja, hogy a kövek meglétére 

figyelni kell, hogy ne tűnjön el.  

A temetőnél az újramegváltási díjjal kapcsolatban, az lenne a kérése, hogy a GVB tűzze 

napirendre a temetővel kapcsolatos ügyeket kimondottan az árakkal, és az újramegváltással 

kapcsolatban.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Javasolja a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak, hogy 

vizsgálja meg ezt a kérdést, majd az ülést 20.48 órakor bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 


