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Szám: 12/2012. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2012. április 5-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel  

tartott rendkívüli üléséről 

 

 

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

Zoltán, dr. Dukai Miklós, Fekete János, dr. Filó András, Fülöp Zsolt, 

Kiss Károly, dr. Kőrösi Tibor, Kun Csaba, Magyar Judit, dr. 

Pázmány Annamária, Pintér Ádám Tolonics Gyula és Zakar Ágnes 

képviselők. 

 

   

   

Hivatalból jelen 

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

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

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

Márta irodavezető, dr. Dóka Zsolt jogtanácsos és közbeszerzési 

szakértő, dr. Miklós Eszter jogi referens, Gabay Anett 

vagyonhasznosítási referens, Szakács-Bartucz Mariann nemzetközi 

és minőségügyi referens.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 17.29 órakor az ülést megnyitja, jelenlévő képviselők száma 

15 fő. 

Megállapítja, hogy a napirendi pontokhoz kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a 

napirend elfogadását:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3714   Száma: 12.04.05/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 05 17:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 



 2 

Távol 0   0.00 

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. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

 

 

N A P I R E N D  

 

1.  Előterjesztés a 68/2012. (II.16.) Kt. számú határozat 

módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc  

polgármester 

2.  Előterjesztés a „Kiegészítő megállapodás kötvény 

kibocsátáshoz” tárgyú szerződés módosításáról 

 

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

rendelhető el! 

Polányi Sándor 

Reorganizációért 

felelős alpolgármester 

3.  Előterjesztés reorganizációs akciótervről 

 

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

ülés rendelhető el! 

 

Polányi Sándor 

Reorganizációért 

felelős alpolgármester 

 

 

 

 

1. Előterjesztés a 68/2012. (II. 16.) Kt. számú határozat módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

dr. Filó András képviselő: megdöbbentette az előterjesztés. A Képviselő-testület döntése 

értelmében  ugyanis a külsős alpolgármester csak abban az esetben vállalja el a megbízatást, 

ha egyhangú döntéssel választja meg őt a testület, illetve az akciótervet is egyhangúlag 

fogadják el. Ő kifejezetten csak ezért szavazta meg a határozati javaslatot. Elmondja azt is, 



 3 

hogy őt ezért a döntéséért kirúgták, megalázták, és ez a mostani határozati javaslat ezt az 

előző döntés egészét felülírja. Azt várta, hogy a Reorganizációért felelős alpolgármester úr 

egy nagyon jó akciótervet tesz a képviselők elé, de ha valamely pontjával nem ért egyet, 

akkor a nem szavazatával megállíthatja az egész folyamatot. Úgy ítéli meg, hogy ez a mostani 

egy tisztességtelen előterjesztés.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy nem változott meg 

a korábbi álláspont, hogy a reorganizációért felelős alpolgármester urat egyhangúlag kell 

megválasztani. Tudomása szerint Alpolgármester úr több frakció ülésén jelen volt és 

egyeztetéseket folytatott. Alpolgármester úrnak az az álláspontja, hogy az egyhangú szavazás 

csak a megválasztására vonatkozott. A cél viszont az, hogy ma egy olyan akciótervet 

fogadjanak el, amellyel mindenki egyetért, hiszen a korábban hozott döntéseket csak úgy 

tudják tovább vinni, ha egyhangúlag mindenki mögé áll, és elfogadja.  

 

Magyar Judit képviselő: szintén meglepődésének ad hangot. Elmondja, hogy Alpolgármester 

úr – még a megválasztása előtt – azt mondta, hogy nem csak a megválasztásával 

kapcsolatban, hanem az egész folyamatban egyhangú döntéseket vár. Egy kialkudott, 

létrehozott konszenzust ílymódon felrúgni, morálisan elítélendőnek tart. Az MSZP azt 

javasolta, hogy ne csak az akciótervet fogadják el teljes egyhangúlagossággal, hanem az 

összes döntést. Ezzel a határozati javaslattal a FIDESZ mindent meg tud szavazni. Megjegyzi, 

hogy korábban Szentendrén ilyen határozat felrúgást nem tapasztalt, és szeretné, ha ez a 

gyakorlat nem is kerülne a városba. Polgármester úr ezt az évet az összefogás évének hirdeti 

meg, és kéri, hogy ezt ne csak szavakban tegye. Továbbra is azt támogatja, hogy teljes 

egyetértéssel szavazzák meg az akciótervet és ne minősített többségű szavazás legyen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem került semmi felrúgásra, mert a cél változatlan, hogy 

egyhangúlag szavazzanak. Bízik abban, hogy Alpolgármester úr által lefolytatott egyeztetések 

ténylegesen egyhangú döntést fognak eredményezni.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: számukra is furcsa az előterjesztés léte, ugyanakkor személy szerint 

üdvözli is. Azt látja, hogy a város irányítói nem próbálják elkenni a felelősséget. Nyilván 

mindenben segítséget fognak adni, de bárhogy is adódik – a matematika szabályai szerint – 

döntést hozni a FIDESZ frakción kívül máshogy nem lehet, amit  tudomásul kell venniük, 

hiszen a városvezetést ilyen arányban bízták meg a választópolgárok. Ezen túlmutatva volt 

egy megállapodás, amely ezzel a döntéssel kútba fog esni. Nézzék a döntés jó oldalát, hogy a 

FIDESZ frakció vállalja egyedül is a felelősséget, amelyet maga részéről támogat.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: javasolja meghallgatni Alpolgármester urat, és ha kitart 

amellett, hogy az egyhangúlagosságot elfogadhatónak látja – és ezáltal biztosítva van a 

további működés – akkor támogatja azt, hogy az előterjesztést levegyék a napirendről. 

Megadja a szót a Reorganizációért felelős alpolgármesternek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: szerinte félreértés történt. 

Kihangsúlyozta, hogy ha nem egyhangúlag szavazzák meg őt, akkor le fog mondani. Úgy 

gondolja, hogy nincs joga ezt a helyzetet a reorganizációs tervre is felajánlani azért, mert egy 

háromoldalú konstrukcióról van szó, így az esetleges lemondásáról a bankkal is szükség van 

egyeztetésre. Az elmúlt ülésen ő ragaszkodott az első szavazás konszenzusságához – amely 

meg is történt – és ezt szeretné a második szavazás esetében is, tehát azt, hogy a 

reorganizációs terv is egyértelműen meg legyen szavazva mindenki által. Elmondja, hogy 

azon képviselőknek, akik igényelték rendelkezésükre állt, a frakcióknak ugyanazt a 
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prezentációt mutatta be, tehát mindent megtett annak érdekében, hogy mélyen elmagyarázza a 

folyamatot. Az elhangzott kérdésekből és reakciókból arra a következtetésre jutott, hogy a 

javasolt irányt mindenki elfogadja, ezért nagyon jó lenne, ha az erről születendő döntést 

konszenzussal meg tudnák hozni. Ha nem egyhangúlag történik a szavazás, akkor sem mond 

le, mert ilyet nem ígért – ha kívánják megteszi, de azt a bankkal egyeztetni kell. Kíváncsi az 

eredményre, bár nem kapott olyan véleményt, hogy valaki nem ért egyet az anyaggal.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi Polányi úrtól, hogy mit javasol a napirend további 

menetére? 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: 5 perc szünetet javasol.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a szünetre tett javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3715   Száma: 12.04.05/1/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 05 17:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 93.33 

Nem 1 6.67 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 
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17.42 órától 17.52 óráig szünet.  

 

Pintér Ádám képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 14 fő.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szünet után az ülést megnyitja.  

Ügyrendi szavazást kér arról, hogy az előterjesztés megtárgyalását leveszik a napirendről.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3716   Száma: 12.04.05/1/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 05 17:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 71.43 66.66 

Nem 4 28.57 26.67 

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: 

 

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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

dr. Filó András Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Pintér Ádám SZISB elnök Távol - 

 

 

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

121/2012. (IV. 5.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 68/2012. (II.16.) Kt. sz. határozatot 

megtárgyalását leveszi napirendjéről.  

 

 

 

2. Előterjesztés a „Kiegészítő megállapodás kötvénykibocsátáshoz” tárgyú 

szerződés módosításáról 

 Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

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

alpolgármesternek, hogy ismertesse az előterjesztésben szereplőket. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Elmondja, hogy mint ismeretes az 

Önkormányzat január óta tárgyal a Raiffeisen Bankkal a kötvény során biztonsági betétként 

benntartott 2,5 milliárd forint ügyében. Véleménye szerint a tárgyalások nagyon elhúzódtak, 

melynek az egyik feltétele az volt, hogy legyen kiválasztva az a személy, aki a 

reorganizációért felelős, és az általa elkészített reorganizáció alapján az Önkormányzat 

elinduljon ezen az úton. A tárgyalások kezdetén a Raiffeisen Bank azt javasolta, hogy 2 x 350 

millió forintot kienged, a maradék összeget pedig a lízingnél lehet törleszteni, amelyről még a 

januári Képviselő-testületi ülésen tárgyaltak.  Azóta sok tárgyalás történt, a pillanatnyi 

eredmény az előterjesztésben szerepel, a konkrét szerződés szövege a mai nap folyamán ki 

lett küldve tájékoztatásul a Képviselő-testület tagjainak. Annak a feltétele, hogy az 

Önkormányzat 400 millió forintot kapjon, melyből a különböző számlák kifizetésére 350 

millió forint jutna, a maradék 50 millió Ft-ot pedig az Aquapalece Kft. tartozásának 

visszafizetésére fordítanak, azt az Önkormányzat már majdnem teljesítette. A teljesítés ennek 

megfelelően lehet, hogy a mai Képviselő-testületi ülésen fog eldőlni. Az egyik feltétel az volt, 

hogy újra el kell készíteni a költségvetést, amely a tavalyi költségvetéshez képes 400 millió 

forinttal jobb. Ez a feltétel már teljesült. A nulladik feltétele a Banknak az volt, hogy az 

óvadéki szerződés módosítása legyen aláírva. A harmadik feltétel pedig, hogy legyen 

megválasztva reorganizációért felelős alpolgármester, ami jelenleg már van, de lehet, hogy 

holnap nem lesz. Ennek megfelelően a 400 millió forint lehívásának a közelében van az 

Önkormányzat. A második 400 millió forint lehívása júliust követően várható. Ennek a 

feltételei már sokkal meghatározottabbak. A Banknak különböző szerződésben leírt feltételei 

vannak, de alapvetően az első meglévő intézkedésekhez köti. Az Önkormányzatnak az eddigi 

költségvetéshez képest is kell változtatnia, miután a költségvetésben volt hiba. Itt felsorolja az 

Intézményi költségvetést, és a túlzottan felpumpált vagyongazdálkodást. Ezért kötötte ki a 

Bank, hogy egy teljesen új költségvetés legyen készítve. A reorganizációs tervben szereplő új 

költségvetés célja, a második 400 millió forint feltételének a kiengedése. Amennyiben ezeket 

a feltételeket teljesíti az Önkormányzat, akkor a Bank részéről kiengedésre kerül a második 

400 millió forint. Miután 800 millió forinttal csökken a Bank biztonsága, ezért ragaszkodott 

ahhoz, hogy a zárolt betéti konstrukció helyett óvadéki konstrukció szerepeljen a megmaradó 

1.7 milliárd forintra. Amennyiben a Bank úgy gondolja, hogy a Város visszafelé halad a 

reorganizációban, akkor, ha elindítja az új adósságrendezést, abban az esetben az óvadéki 

betét miatt, Ő lesz az első, aki bármilyen pénzt kaphat, és így a Bank helyzete erősen javul. 
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Az Önkormányzat miután megkapta a 2x400 millió forintot, utána van lehetőség arra, hogy az 

óvadékban lekötött 1.7 milliárd forintot, a lízing előtörlesztésre fordítsa az Önkormányzat 

viszonylag kedvező feltételekkel. Ehhez viszont a Képviselő-testületnek a júliusi képviselő-

testületi ülésen meg kell hozni a megfelelő döntéseket. Az szerepel a szerződésben, hogy a 2,5 

milliárd forint gyakorlatilag fel lesz használva, 1.7 milliárd forint adósság csökkentésre, 800 

millió forintot pedig az eddigi fejlesztésekből fennmaradt szállítói tartozás kifizetésére, lesz 

fordítva. A lízingszerződés módosítására azért kerül sor, hogy az Önkormányzatnak jobb 

legyen, a Bank hajlandó volt különböző átütemezésekre, kamat és tőke moratóriumokra. Ez az 

lízingszerződés az utolsó pillanatban érkezett meg, és nem tudták még átnézni. A számok 

maradtak és azt mutatják amiben megállapodtak, de a jogi oldaláról is át kell nézni. Ezért 

tették azt a javaslatot, hogy ha a kapcsolódó lízingszerződéseket a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság megvizsgálja, akkor a Polgármester úr alá tudja írni. Amennyiben ez a szerződés 

aláírásra kerül, és az aláírás után a Bank kiengedni a 400 millió forintot, abban a pillanatban 

elindulhat a reorganizáció, és egy kis lélegzethez jut a Város.   

 

 

Pintér Ádám képviselő visszatér az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 15 fő.  

 

 

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

Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba GVB elnök: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést, és a határozati javaslat 5-ös pontját javasolja módosítani, hogy az április 12-i 

Képviselő-testületi ülésre kerüljön vissza a lízingszerződés módosítás. A másik módosító 

javaslata a kiegészítő megállapodás kötvény kibocsátás elnevezésű szerződés-módosításra 

vonatkozik. Az előzmények I-es bekezdés 3. pontjában a szöveg egészüljön ki azzal, hogy „az 

Önkormányzat pénzügyi helytállása és fizetési kötelezettsége mellett, a Raiffeisen Property 

Lízing Rt. által jóváhagyott üzleti terv alapján megvalósított uszoda”. Elmondja, hogy a 

Raiffeisen Bank Property Rt. jóváhagyta azt a tervet, amely alapján megvalósult az uszoda, 

miután előbb egy komoly pénzügyi elemzést végeztek, továbbá ez alapján vállalt az 

Önkormányzat készfizető kezességet, véleménye szerint a Raiffeisen Banknak is van 

felelőssége ebben a kérdésben. Az előbb felsorolt kiegészítésekkel a Bizottság elfogadásra 

javasolja a határozati javaslatot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármestertől, mint az előterjesztés készítőjétől, hogy be tudja-e fogadni a határozati 

javaslatot? 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: A szerződés szövegének módosítását 

nem, mert ezzel csak tovább húzzák az időt. Továbbá elmondja, hogy a Raiffeisen Bank 

zavarodott attól, hogy az Önkormányzat minden alkalommal túl sok időt tölt el döntés nélkül. 

A Lízingszerződéssel kapcsolatos javaslatot befogadja.  

 

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

meg a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság határozati javaslat módosítását, és a 

szerződés szövegének módosítását, melyről szavaztatnia kell, mert a Bizottság javaslatáról 

szavaztatnia kell. 
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dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: A határozat 5-ös pontja úgy módosulna, hogy …felkéri 

a Polgármestert, hogy Aquapalace Kft. mint lízingbevevő és a Raiffeisen Property Lízing Rt. 

mint lízingbeadó, valamint Szentendre Város Önkormányzata és a Quali Team Kft. között 

2008. június 28. napján létrejött lízingszerződés módosítását a 2012. áprilisi rendes 

Képviselő-testületi ülésre terjessze be jóváhagyásra.  

 

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

Ellenőrző Bizottság elnökének, ügyrendi hozzászólásra. 

 

Dukai Miklós JPEB elnök: Szavazás előtt 3 perc szünetet javasol. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja dr. Dukai Miklós képviselő javaslatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3717   Száma: 12.04.05/2/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 05 18:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 93.33 

Nem 1 6.67 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

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

Megadja a szót Fülöp Zsolt képviselőnek. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Kifogásolja, hogy kevés ideje maradt a Banki szerződés átolvasására. 

Véleménye szerint, amennyiben ezt a szerződést aláírja az Önkormányzat, akkor az 

adósságrendezési eljárástól elesik. Ha az Önkormányzat ezt a szerződést aláírja, akkor a Bank 

a pénzéhez biztosan hozzá fog jutni. Viszont, ha adósságrendezés keretében történik meg az 

Önkormányzat pénzügyi helyzetének rendbetétele, akkor nem biztos, hogy a Bank hozzájut. 

Először abban javasol döntést hozni, hogy melyik utat választja az Önkormányzat. Polányi 

Sándor reorganizációért felelős alpolgármester úr javaslatát az előterjesztések kapcsán, hogy 

készüljön egy általános helyzetértékelés, legyenek bemutatva az alternatívák, és ezzel az 

előterjesztéssel kapcsolatban is szeretné, ha készülne egy ilyen helyzetértékelés, ahol 

kerüljenek bemutatásra az alternatívák is. Szeretné tudni, hogy mit jelent az, ha az 

Önkormányzat nem írja alá ezt a szerződést és más utat választ a pénzügyek rendbetételére. 

Számára ez az út ami most fel van vázolva, azt jelenti, hogy 15 évre mindenféle fejlesztés 

lehetősége hibernálva lesz, tehát 15 évig nem fog történni semmi. Véleménye szerint a 2 x 

400 millió forint csak erre az évre elég. Elmondja, hogy azt még nem tudni, hogy a 2013-ban 

történő változások milyen pozitív, vagy negatív kihatásaival érintik majd az Önkormányzatot. 

Javasolja, hogy ezt az előterjesztést nyilvánítsa a Képviselő-testület I. fordulós tárgyalásnak. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a kötvénnyel kapcsolatban már egy éve 

tárgyalnak a Raiffeisen Bank-kal. 2011. novemberétől gyorsultak fel az események, miután a 

Raiffeisen Banknál is váltás történt, ahol egy új vezetőt neveztek ki az ügy kezelésére. Amióta 

folynak a tárgyalások, az az egyértelmű jogi álláspont, hogy az óvadékot nem kívánja az 

Önkormányzat elfogadni, mert a Banknak rendkívül erősíti a pozícióját. A bécsi központban 

azonban azt a felvilágosítást adták, hogy csak akkor hajlandóak bármilyen összeget kiengedni, 

ha a többi óvadéki betétben marad. Korábban más lehetőségek is felmerültek, de ezekben nem 

sikerült eredményeket elérni. Az utóbbi hetek egyeztetéseinek az az eredménye, hogy nem 

kerül a teljes összeg óvadékba, hanem 800 millió forint marad tovább fedezeti biztosítékként, 

és 1.7 milliárd forint teljes egészében óvadékba kerül. A tárgyalások során sikerült azt elérni, 

hogy a 2,5 milliárd forint tovább kamatozzon, és a jelenlegi kamathoz képest emelés is lesz. 

Sikerként említi, hogy az Önkormányzat által megadott árfolyamon történik az átváltás. 

Továbbá siker az is, hogy az előtörlesztési díj elengedésre került, amelyet a szerződés biztosít, 

azon kívül fizetési moratórium, ezáltal a terhek is jelentős mértékben csökkennek. Véleménye 

szerint ezen a területen, amit lehetett, azt elérték. Megadja a szót Polányi Sándor 

reorganizációért felelős alpolgármesternek, hogy egészítse ki az általa elmondottakat. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Véleménye szerint a januári 

Képviselő-testületi döntésben minden benne van, amiről most szó van. Elmondja, hogy a 

januári Képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület egy olyan határozatot fogadott el, 

amelyben az óvadék szó szerepelt. Ennek ellenére a jogi szerződésben biztonsági betét, vagy 

zárolt betét szerepelt. A Képviselő-testületi döntés és a Bank által előbb aláírt szerződés, ilyen 

módon a szövegben különbözött. Valószínűnek tartja, hogy ez hiba volt, melyet most a Bank 

korrigálni szeretne, de emlékei szerint a nulladik feltétel az óvadéki szerződés aláírása. Úgy 

gondolja, hogy a Bank szempontjából az egyik oldalról növeli az, hogy a Bank kienged 800 

millió forintot, ennek megfelelően ezzel indokolták, hogy csökkentsék a kockázatot, hogy az 

1.7 milliárd forintot óvadékként tekintik. Egyetért dr. Dietz Ferenc polgármester úrral abban, 

hogy a Bankkal történő tárgyalások során mindent megtettek az ügy érdekében. Már így is két 

hetet csúsztak a tárgyalások, két héttel nagyobb szállítói tartozás van, csak azért mert, az 
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óvadék kérdésében nem tudott az Önkormányzat megegyezni a Raiffeisen Bankkal. Továbbá 

elmondja, hogy a többi feltétel megegyezik azzal, amelyet a Képviselő-testület januárban 

elfogadott. A továbbiakban felvázolja azt a lehetőséget, hogy mi történik abban az esetben, 

amennyiben nem írja alá az Önkormányzat a szerződést. Ebben az esetben a Raiffeisen 

Banknak 2,5 milliárd zárolt betét marad a birtokában, ahol az Önkormányzat szerződés szerint 

bármikor kérhet, bármilyen összeget belőle, és a Bank egy hónapja van azt eldönteni, hogy 

adja, vagy nem. Nem érti, ezt a fajta szerződéses konstrukciót, ahol nincs feltételhez kötve, 

hogy a Bank nemet mondjon. Ezért valószínűnek tartja, hogy a Bank saját érdekében nemet 

fog mondani. Ebből fog következni, hogy a Város nem kapja meg a 400 millió forintot, a 

számítások szerint május 20. az az időpont, amíg az Önkormányzat bírja a terheket a jelenlegi 

bevételek felhasználásával. Ezek után ki lesz téve a Város annak, hogy bármelyik szállítója, 

adósságrendezési eljárást indítson az Önkormányzattal szemben. A Bank az adósságrendezési 

eljárásból viszonylag jól fog kijönni, mert a zárolt betétből ezt rendezi. Véleménye szerint a 

B. változat választása, a szerződés alá nem írása, gyakorlatilag annyi jelent, hogy a Bank 

azonnal elkezdi az adósság rendezési eljárást, továbbá a Bank nem a reorganizációt választja 

majd, hanem adósságrendező szakembert küld ki az Önkormányzathoz. Nem tartaná jónak ha 

a Bank elveszítené a bizalmát az Önkormányzattal szemben.  

 

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

Városüzemeltetési Bizottság elnökének.  

 

Kun Csaba GVB elnök: Nem érti Fülöp Zsolt képviselő hozzászólását. A B verzió szerint 

olyan helyzetbe kerülne az Önkormányzat, ahol nem lenne mozgástere. Szemben azzal, ami 

az előterjesztésben is szerepel, és konszenzussal lett elfogadva, mely szerint egy 

reorganizációt hajt végre az Önkormányzat. Ez egy előremutató aktív állapot, ahol az 

Önkormányzat dönt a saját sorsáról úgy alakítva, hogy kedvező legyen. A pénz 

felhasználásnál is az Önkormányzat dönthet az árfolyam tekintetében, továbbá azok a 

tárgyalások, amelyeket eddig végrehajtott az Önkormányzat a Bankkal, azok előremutatóak, 

továbbá a Gazdasági és Városüzemelési Bizottság is ezt támogatta. A Lízingszerződéssel 

kapcsolatban elmondja, hogy abban addig nem tudnak dönteni, amíg nem látják, ezért 

véleménye szerint ez vissza kell, hogy kerüljön a rendes Képviselő-testületi ülésre. Elmondja, 

hogy ha ez már egy letárgyalt szerződés a kötvény módosítás tekintetében, akkor személy 

szerint ezt nem fogja megszavazni. Úgy gondolja, hogy a zárolt betét és az óvadéki betét közti 

polémia itt nem fontos az Önkormányzatnak, mert ez egy óvadéki betét volt eddig is, és 

továbbra is úgy működne. Továbbá miután előtörlesztésre kívánja fordítani az Önkormányzat 

ezt az összeget, ezért nem kerül sor arra, hogy óvadéki betétként érvényesítse tartozásainkkal 

szemben a Bank. Véleménye szerint a felelős magatartás az, hogy ha a korábbi Képviselő-

testületi döntésnek megfelelően, a reorganizáció végre lesz hajtva. A FIDESZ-KDNP frakció 

ebben egységesen tud dönteni, ezért kéri az ellenzéki Képviselő-társait, hogy szavazzák meg a 

határozatot.  

 

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

 

dr. Filó András képviselő: Tájékoztatást kér az alap lízingszerződéssel, és megállapodással 

kapcsolatban, hiszen az előző ciklusban nem volt képviselő, így azt nem ismeri. Ezeket a 

szerződéseket szeretné látni. Szeretne mindenben idejében tájékoztatást kapni, mert csak így 

tud felelősen dönteni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőnek. 
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dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Elmondja, hogy eddig még ilyen kérése nem volt a 

Képviselő-testületnek, amennyiben ez kérés, nem látja akadályát annak, hogy a jövőben a 

módosító szerződésnél azoknál a képviselőknél, akik nem ciklusokon keresztül követték az 

eseményeket az szerződést feltöltsék az intranetes rendszerre.  

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: Megismétli előbbi hozzászólását, amely arra vonatkozott, hogy legyen  

bemutatva azt is, hogy mi történik abban az esetben, ha az Önkormányzat mégsem ezt az utat 

választja. A továbbiakban szeretne erről is írásos előterjesztést kérni.  

 

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

alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Elmondja, hogy a januári Képviselő-

testületi ülés döntésének szerződéses leírása alapján indult ki, ezért úgy gondolta, hogy ez 

akkor már mindenki számára érthető volt. Természetesen le tudják írni azokat, amelyek itt 

elhangzottak, hogy mi történik abban az esetben, ha az Önkormányzat nem köt ilyen 

szerződést a Bankkal. A továbbiakban a Bankot is megkéri, hogy írja le ezzel kapcsolatos 

véleményét. Viszont felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi ügyek nem mindig húzhatóak, és a 

Képviselő-testületnek fel kell vállalnia ennek következményét.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi, hogy javasolja-e levenni az előterjesztést a 

Képviselő-testületi ülésről, vagy mindenképpen mai döntést javasol. Megadja a szót Polányi 

Sándor reorganizációért felelős alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Mindenképpen mai döntés javasol.  

 

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

Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba  GVB elnök: Felhívja Fülöp Zsolt képviselő figyelmét arra, hogy amikor a 

Képviselő-testület döntött a reorganizációról, akkor kellett volna ezeket a kérdéseket feltenni. 

Viszont amikor egyhangúlag, konszenzussal elindult az Önkormányzat a reorganizáció felé, 

akkor ne az legyen a kérdés, hogy mi lenne, ha nem lenne reorganizáció. Javasolja 

megszavazni az előterjesztést.  

 

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

határozati módosító javaslatokat.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság javaslata 

alapján a szerződés I-es pontjában „Előzmények” rész 3. bek. 2. sorában kiegészítésre kerül 

szövegszerűen úgy, hogy a „Raiffeisen Property Lízing Zrt. által jóváhagyott üzleti terv 

alapján”. Továbbá a határozat 5-ös pontjában az eredeti határozati szöveg helyére kerülne, 

hogy „…felkéri a Polgármestert, hogy az Aquapalace Kft. mint lízingbe vevő, és a Raiffeisen 

Property Zrt. lízingbe adó, mint Szentendre Város Önkormányzata és a Qvaliteam Kft. között 

2008. június 28. napján létrejött Lízingszerződés módosítását a 2012. áprilisi rendes 

Képviselő-testületi ülésre terjessze be jóváhagyásra.  
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Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Az ügy érdekében rendkívüli 

testületi ülést javasol. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy Húsvét miatt leghamarabb szerdán lehetne 

megtartani, de akkor csak egy napot nyernének.  

 

18.36 – 18.40 óráig szünet. 

 

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

Bizottság javaslatát, a szerződés – módosítására vonatkozóan, hogy „a Raiffeisen Property 

Zrt. Lízing jóváhagyott üzleti terv  alapján”  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3718   Száma: 12.04.05/2/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 05 18:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 13.33 13.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 13 86.67 86.67 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

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. - 

Magyar Judit Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Pintér Ádám SZISB elnök Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 

elutasította. Megadja a szót Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármesternek, 

ügyrendi hozzászólásra. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Elmondja, hogy a Bank kérte 

levélben, hogy mielőtt a reorganizációs tervről dönt a Képviselő-testület, előtte szavazzák 

meg az óvadéki szerződést. Javasolja elfogadni a határozatot, figyelembe véve, hogy a 

lízingszerződést a következő Képviselő-testületi ülésen tárgyalják.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja Fülöp Zsolt képviselő javaslatát, mely 

szerint ezt nyilvánítsák első fordulós tárgyalásnak.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3719   Száma: 12.04.05/2/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 05 18:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 2 13.33 13.33 

Nem 6 40.00 40.00 

Tartózkodik 7 46.67 46.67 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Dicső Zoltán Nem - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Nem - 

dr. Kőrösi Tibor Nem - 

Kun Csaba GVB elnök Nem - 

Pintér Ádám SZISB elnök Nem - 

Tolonics Gyula Nem - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Filó András Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 

elutasította. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, az előterjesztő által elfogadott 

módosításokkal. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3720   Száma: 12.04.05/2/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 05 18:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 73.33 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 4 26.67 26.67 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Tart. - 

dr. Filó András Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

 

 

 

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 

122/2012. (IV. 5.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal aláírja Szentendre Város 

Önkormányzata és a Raiffeisen Bank Zrt. között 2008. február 6-án létrejött, „Kiegészítő 

megállapodás kötvénykibocsátáshoz” tárgyú szerződés módosítását az alábbiak 

figyelembevételével:  

 

1. elfogadja, hogy óvadék alapítása történjen az eddig zárolt betétben lévő 

1.700.000.000 Ft felett, azzal, hogy 800.000.000 Ft zárolt betétben maradjon; 

2. elfogadja, hogy az 1. pontban meghatározott összegű óvadék által „biztosított 

követelések” köre terjedjen ki az alábbiakra:  

(I.) a Banknak az Önkormányzattal szemben a Kötvénykibocsátásból ideértve, a 

Kötvényekből (ISIN: HU0000341540) adódó fennálló vagy a jövőben keletkező 

valamennyi követelése, 

(II.) a Banknak az Önkormányzattal szemben bármely pénzügyi szolgáltatáson illetve 

kiegészítő pénzügyi szolgáltatáson alapuló fennálló vagy a jövőben keletkező 

valamennyi követelése, valamint  

(III.) a Raiffeisen Property Lízing Zrt-nek az AQUAPALACE Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.-vel szemben, a I12UNIUA160878 számú ingatlan lízingszerződésből 

adódó fennálló vagy a jövőben keletkező valamennyi követelése. 

3. elfogadja, hogy a teljes óvadék felett egyetemlegesen rendelkezni legyen jogosult 

a Raiffeisen Property Lízing Zrt., aki az Aquapalace Kft. részére lízingszerződés 

alapján lízingbe adta a V-8 Uszoda és Szabadidőközpontot; 

4. elfogadja, hogy a Bank – a szerződéstervezetekben meghatározott feltételekkel – 

kétszer 400.000.000 Ft összeget engedjen ki az Önkormányzat számára, amelyből 

várhatóan meg kell fizetni az Aquapalace Kft. ~ 50millió Ft lízingtartozását is; 

5. felkéri a Polgármestert, hogy az Aquapalace Kft, mint lízingbevevő és a Raiffeisen  

                  Property Lízing, mint lízingbeadó, valamint Szentendre Város Önkormányzata és a              

QualiTeam Kft. között 2008. június 28. napján létrejött lízingszerződés 

módosítását a 2012. áprilisi rendes képviselő testületi ülésre terjessze be 

jóváhagyásra.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2012.április 20. 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

3. Előterjesztés reorganizációs akcióterv tárgyában 

Előadó: Polányi Sándor alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

dr. Dukai Miklós képviselő: zárt ülés elrendelését indítványozza.  
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dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a jogszabály alapján megvan a lehetőség zárt ülés 

elrendeléséről, de dönteni a képviselőknek kell erről.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a várost olyan szinten érinti az előterjesztés, hogy nem 

javasolja azt zárt ülésen tárgyalni.  

 

Kun Csaba képviselő Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke: jelzi, hogy a 

bizottság ülése is nyílt volt, ezért nem javasolja zárt ülés elrendelését.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a nyílt ülés keretében történő tárgyalást támogatja. Hivatkozik 

továbbá az SZMSZ-re, amely szerint ebben a kérdésben vita nélkül, egyből határoz a testület.  

 

Magyar Judit képviselő: szintén a nyílt ülésen történő tárgyalást támogatja. Jelzi továbbá, 

hogy azzal, hogy az 1. előterjesztést levették napirendről, és a határozati javaslatban arról volt 

szó, hogy a Raiffeisen Bank véleményezése után tárgyalják a reorganizációs tervet – nem látja 

a bank véleményét. Amennyiben nincs meg a bank véleménye, akkor javasolja, hogy az 

anyag megtárgyalását azután tűzzék ki, amikor az megérkezik.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Képviselő Asszony kérdésére 

adandó válaszra – de csak arra – zárt ülést javasol.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: amennyiben képviselőtársai nem értenek egyet a zárt ülésre tett 

javaslatával, akkor visszavonja az erre tett javaslatot.  

 

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

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felolvassa az SZMSZ ide vonatkozó részét: „A 

polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyről a képviselő-testület minősített 

többséggel vita nélkül határoz. Ha szükséges bejelenti a zárt ülés tartását, ahol szükséges 

nyilatkoztatja az érdekelteket. A javasolt zárt ülés elrendeléséről a képviselő-testület 

minősített többséggel dönt.” 

Az elhangzottak alapján azt, hogy tilos véleményt kifejteni, vagy hozzászólni, az anyagból 

nem olvasható ki. Ha a képviselők úgy gondolják, hogy hozzá kívánnak szólni, azt nem tiltja 

az SZMSZ. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri szavazzanak Reorganizációért felelős alpolgármester úr 

kéréséről, miszerint Magyar Judit képviselő asszonynak zárt ülés keretében ad választ.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3721   Száma: 12.04.05/2/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 05 18:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 15 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

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. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

 

 

18.50 órától a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja a tanácskozást, amelyről külön 

jegyzőkönyv készül.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 18.55 órakor a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők 

száma 15 fő.  

Megadja a szót a Reorganizációért felelős alpolgármesternek, hogy ismertesse az anyagot.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: elöljáróban elmondja, hogy lehet, 

hogy az anyag sokakat sért, mivel csak a negatív dolgokat elemzi. Nyilván nagyon sok pozitív 

dolog van, de az ő dolga a negatív dolgok elemzése, és az, hogy ezekre tegyen módosítási 

javaslatot. Az anyagból látható, hogy a város helyzete nem jó, az adósságszolgálat nagy. 

Példamutatónak tartja, hogy a város szembenézett a helyzettel és megoldást keres a 

problémára. Az a feladata, hogy a hatalmas hitelállomány kezelésére megoldást találjon. Erre 

az egyik megoldás az adósságszolgálat csökkentése, a másik pedig a megtermelt bevétel 

növelése. Elmondja, hogy nem konkrét döntések szerepelnek az anyagban, hanem azok a 

feladatok, amelyek átgondolást és megoldást igényelnek. Ezzel együtt nem csak a mai 

ügyekre kell megoldást találni, hanem a gondolkodásmódon kell változtatni. Ennek 

megfelelően egy teljesen új szervezeti séma és közpénz-gazdálkodást bevezetését javasolja 

nagyon kemény kontrollal úgy, hogy az összes gazdálkodó szervezet működtetése együttes 

pénzkezeléssel történik. Mindehhez nagyon komoly változások szükségesek az 

önkormányzatnál, a Hivatalban, amelyhez nagyon komoly gondolkodásmód váltás szükséges. 

Megítélése szerint az apparátus rendelkezik azokkal a személyekkel, akik képesek lesznek ezt 

a változást végrehajtani, amely nem lesz könnyű a vezetőknek sem, hiszen nekik kell a 
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legnagyobb mértékben megváltozni. Kéri a Képviselő-testületet, hogy kísérje figyelemmel a 

reorganizációs terv megvalósítását, és segítsen abban, hogy a gondolkodás változásokat meg 

tudja csinálni.  

 

Tolonics Gyula képviselő: azt látja, hogy a reorganizációs folyamat mellett döntöttek, 

amelynek eredményét mindenki kíváncsian várja. Kéri a képviselőket és a Hivatal vezetőit, 

hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a reorganizációs folyamat sikeres legyen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: bízik a terv sikeres végrehajtásában.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: a határozati javaslat 2. pontjának kiegészítés javasolja: „… a 

Képviselő-testület részére minden hónapban írásos előterjesztés készül az akcióterv 

megvalósításának állásáról, külön indoklással a vállalt rész-határidők teljesítésének 

elmulasztásáról. Felelős: Reorganizációért felelős alpolgármester, határidő: minden hónap 

rendes testületi ülése.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Reorganizációért felelős alpolgármestertől – mint 

előterjesztőtől – kérdezi, befogadható-e a javaslatot? 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: igennel válaszol.  

 

Kun Csaba képviselő, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke: a bizottság 

javasolja a határozati javaslatnál a felelősök között az Aljegyző urat is megjelölni, miután a 

vagyongazdálkodás hozzá tartozik, és ez a téma a reorganizáció egyik fontos területe.  

Ez után saját véleményét ismerteti, amely keretében elmondja, hogy az anyagban számos 

olyan dolog szerepel, amely már korábban felvetődött testületi üléseken – holdingszerű 

működtetés, költségtakarékosság, ésszerűsítések – de a testületnek nem volt módja ezt 

végrehajtani. Most dönthetnek arról, hogy ezeket a lépéseket egy alpolgármester végrehajtja a 

testület nevében.  

A vagyongazdálkodásból származó bevétellel kapcsolatban javasolja, hogy az ne csak 

tőketörlesztésre kerüljön, hanem akár bevételtermelő beruházásra, vagy működési eredmény 

növelésére.  

A VSz Zrt-vel kapcsolatban javasolja beírni az anyagba, hogy a pénzügyi menedzsmentje a 

Hivatalban lesz. Az anyagot jónak tartja, amely érdemes arra, hogy a honlapon 

megjelentessék.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az előterjesztő alpolgármestertől kérdezi, hogy az elhangzott 

javaslatok befogadhatóak-e?  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: nem támogatja az aljegyző 

megjelölését a felelősök között, a vagyongazdálkodás – a szerkezeti séma szerint – a 

gazdasági alpolgármester alá kerülne, és az még nincs eldöntve, hogy az az aljegyzővel 

együtt, vagy az aljegyzőt más feladattal bízzák meg.  

A VSz Zrt-vel kapcsolatos javaslattal egyetért, beírja az anyagba.  

A vagyongazdálkodásból befolyó összeggel kapcsolatban az Önkormányzatnak az a legjobb 

megoldás, ha előtörlesztenek, mert akkor nem kell a kamatokat fizetni. El tudja képzelni azt, 

hogy aktív vagyongazdálkodás esetében a havi beszámolókban ez is szerepelni fog, hogy a 

befolyó összeget mire költötték. Módosítást nem tart szükségesnek.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a gazdálkodó szervezeteknél szerepel 

konkrétan, tartalmilag kifejtve – nem külön pontként – hogy a gazdálkodó szervezetek 

komplett gazdasági, könyvelési, tervezési, pénzügyi szolgáltatást vennének igénybe a VSz 

Zrt-től, így megtakarítható a többi cég gazdasági részlege, illetve biztosítható a komplett 

felügyelet. Kérdezi Alpolgármester úrtól, hogy befogadja-e a módosító javaslatokat?  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: a VSz Zrt-vel kapcsolatos javaslatot 

befogadja, a vagyongazdálkodásra tett módosító javaslatot pedig nem.  

 

Kun Csaba képviselő: abban kér módosítást, hogy számítások alapján mérlegeljék azt, hogy 

a befolyó összeget mire költik – befektetik, vagy hitelt törlesztenek belőle.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: elfogadja a módosító javaslatot 

azzal, hogy az elsődleges felhasználásnál elsődlegesen hagyja a hiteltörlesztést és a lízinget.  

 

dr. Filó András képviselő: a február 16-i megválasztásakor Alpolgármester úr azt mondta, 

hogy az akciótervnek a feladata és célja egyrészt egy olyan helyzetértékelés, amelyben 

megnevezi a hibákat, majd erre alapozva egy utat mutat, hogy ezeket a hibákat hogy lehet 

kijavítani. Ebben bízva szavazta meg Alpolgármester úr személyét. A fő problémákat a 

nagyberuházásokban határozta meg, amelyhez a FIDESZ képviselőcsoport döntése társítható, 

tehát ezek kizárólagosan az ő döntéseik. Ezért faramucinak tartja, hogy konszenzust 

próbálnak meg kialakítani, mert az a felelősség megosztása lenne. Azért szavazott igennel, 

hogy megismerjék meg a konkrét tényeket, és megmaradjon az a vétójoga, hogy ha valamivel 

nem ért egyet, akkor azt a továbbiakban nem támogatja. A pártjánál folyó fegyelmi eljárás 

során is ezzel próbálta az álláspontját igazolni. Az anyagban vannak nagyon jó javaslatok, de 

vannak olyanok is, amelyeket nem tud támogatni – ilyen például az, hogy Szentendre legyen a 

legdrágább város, a legdrágább bölcsődei díjakkal és adókkal. A közterület-foglalási díjak, a 

parkolási díjak, a bérleti díjak már így is a Budai várban használt díjakkal  egyenlőek. Nagyon 

jó javaslatnak tartja a személyi felelősség kérdését, ezért nem támogatja azt, hogy egyformán 

szavazzanak az anyagról, mert ezzel el lehet bújni a többségi döntés névtelenségébe. Szeretné 

ha Szentendre megmaradna csak a lakóinak – átvitt értelemben – a legdrágább város.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felhívja a figyelmet, hogy a város működését nem nulláról 

kellett átvennie és azt is tudomásul kell venni, hogy vannak könnyebb és nehezebb időszakok. 

Néhány új beruházást felsorol annak illusztrálására, hogy mi minden került kifizetésre a 

kötvény terhére – Gondozási Központ fejlesztése, 11-es út fejlesztése, óvoda-felújítások, 

csapadékvíz elvezetése, csatorna, stb.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: elismeri, hogy szükség volt a felsorolt fejlesztésekre, de kérdés, hogy 

mindennek milyen ára van. Szerinte legalább utólag be kellene ismerni, hogy ezeknek a 

beruházásoknak a pénzügyi vonzatai nem voltak végig gondolva, hogy mit jelent az 

adósságszolgálat, amely összegyűlt. A döntésekben maga is részt vett, és véleménye szerint a 

felelősség az egész Képviselő-testületé, a mindenkori városvezetésé. A felvett hitelek kamatai 

miatt most vagy adósságrendezési eljárás indul az Önkormányzat ellen, vagy 15 évre kómába 

esik, mert fejlesztés, beruházás nem lehetséges. Most ki kellene állni és elmondani, hogy adott 

témának kik voltak az előterjesztői, és kik szavazták meg.  

Az anyagban le van írva, hogy felelőtlen és túlméretezett beruházások és eszközbeszerzések 

történtek, amellyel kapcsolatban elmondja, hogy tűrhetetlen, hogy az Önkormányzat 

kapcsolatban maradt egy olyan cégcsoporttal, amely bizonyíthatóan több százmillió forintos 

veszteséget okozott. Hiányolja az anyagból, hogy ennek a vizsgálatára nem tett javaslatot, 
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hogy az ilyen cégcsoporttól elhatárolódjon az Önkormányzat, ne kössön velük semmilyen 

üzletet, illetve nem alkalmazza – még külsős szerződéssel sem – ennek a cégcsoportnak az 

egyik vezetőjét. A fenntarthatóság azon múlik, hogyan sikerül a vezetőknek a 

gondolkodásmódját megváltoztatni, hogyan sikerül tanulni a rossz döntésekből, hogyan 

sikerül úgy előkészíteni az elkövetkezendő beruházásokat, vagy az elkövetkezendő 

költségvetéseket összeállítani, hogy a jelenlegi állapot ne következhessen be ismét.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem azt mondta, hogy minden döntés tökéletes volt, hanem 

azt, hogy egy önkormányzatnál soha nem lehet nulláról indulni, hanem a pozitívumokat és a 

negatívumokat figyelembe kell venni. Úgy gondolja, hogy elsők között gyakorolt önkritikát 

egy elmúlt év szeptemberi interjúban, ahol részletesen kifejtette, hogy melyek voltak azok a 

döntések, amelyeket át kell gondolniuk akkor is, ha az akkori tények ismeretében úgy tűnt, 

hogy helyes volt az a döntés. Az is mutatja a hajlandóságot részükről, hogy elfogadták a BDO 

javaslatát, amely alapján megválasztották a reorganizációért felelős alpolgármestert, és most 

közösen elkezdik a munkát. Ő maga és a többi vezető is látja, hogy több mindenben változni 

és változtatni kell ahhoz, hogy az Önkormányzat ténylegesen új pályára állhasson. 

 

dr. Dukai Miklós képviselő: felhívja a figyelmet, hogy nyílt ülésen tárgyalnak, ezért kéri, 

hogy óvatosan fogalmazzanak. Úgy ítéli meg, hogy Fülöp Zsolt képviselőtől olyan dolgok is 

elhangzottak, amely zárt ülés elrendelését igényelte volna, ezért most kér szavazást zárt ülés 

elrendeléséről.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a zárt ülés elrendelésére vonatkozó 

javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3722   Száma: 12.04.05/3/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 05 19:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 33.33 33.33 

Nem 4 26.67 26.67 

Tartózkodik 6 40.00 40.00 

Szavazott 15 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 
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Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit Nem - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr. Filó András Tart. - 

dr. Kőrösi Tibor Tart. - 

Kun Csaba GVB elnök Tart. - 

Pintér Ádám SZISB elnök Tart. - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület nem támogatja a zárt 

ülés elrendelését.  

 

Magyar Judit képviselő: csődközeli állapotban van a város, amelyet a FIDESZ által vezetett, 

jobboldali többséggel rendelkező városvezetés okozott. Úgy ítéli meg, hogy soha egyetlen 

polgármester sem adta úgy át a stafétabotot, hogy ilyen hosszú időre leblokkolta volna az 

utána következő nemzedékeket – amely akár 30 év is lehet. Kifogásolja, hogy az 

adóbefizetéskor kiküldött polgármesteri levél csak a szép dolgokat tartalmazza. Javasolja, 

hogy fórum keretében adjanak tájékoztatást a lakosoknak, hogy milyen helyzetbe juttatták a 

várost, és milyen megszorítások lesznek. Elmondja, hogy a megszorításokat az MSZP nem 

támogatja, nem szeretné a lakosokat további adóterhekkel sújtani. Az akciótervből nem derül 

ki, hogy a képviselők hogy veszik ki a részüket a közteherviselésből, amelyet már a bizottsági 

struktúra átalakítása során is hiányolt. Kéri Alpolgármester urat, erre is tegyen javaslatot. A 

civil rendeletet javasolja kiegészíteni azokkal a javaslatokkal, amelyeket a civil szervezetek 

megküldtek. Az új hivatali struktúrával kapcsolatban elmondja, hogy picit elnagyoltnak 

tartják a javasolt sémát. Sajnálja, hogy olyan időszakban készült az akcióterv, amikor még 

nem lehet tudni az Ötv. tartalmát, a kormánydöntéseket, a feladatokat, így még minden 

képlékeny, ezért az anyag még csak irányvonalnak tekinthető, másnak nem. Megítélése 

szerint a Képviselő-testület miatt került ilyen helyzetbe a város, és nem látja azt, hogy ebből a 

helyzetből kivezesse a várost, ezért a lemondást javasol. Kérdezi Polgármester urat – 

megismerve az akciótervet és az abban szereplő számokat – gondolt-e erre? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy az Ötv. már tavaly elfogadásra került, amely 

három részben lép hatályba. A lemondással kapcsolatban az a véleménye, hogy a „süllyedő 

hajót” nem elhagyni kell, hanem megvizsgálni, hogy a továbbiakban hogy lehet kormányozni. 

Ezzel kapcsolatban megjegyzi, azt gondolta, hogy politikai konszenzus van – hiszen együtt 

választották meg a reorganizációért felelős alpolgármestert, bízva abban, hogy az általa 

javasoltak kivezetik a várost a mostani helyzetéből – ezért megdöbbentette a mostani 

vélemény. Úgy tűnik, hogy mindenki saját politikai célkitűzéseihez használja fel az anyagot.  

 

Kun Csaba képviselő: szintén megdöbbentették az ellenzéki oldaltól elhangzott vélemények. 

Azok a döntések, amelyek ide sodorták a várost nagyon súlyos döntések voltak, de például az 

AquaPalace Kft. mögötti kezességvállalást konszenzussal fogadta el az akkori testület, és 

ilyen volt a kötvénykibocsátásról történt szavazás is. Megemlíti, hogy Magyar Judit képviselő 

asszony a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke volt, de a testület nem kapott semmiféle 

rámutatást arra, hogy rossz úton haladnak, vagy olyan előremutató javaslatot, amivel 

megakadályozták volna ezt a helyzetet. Kényszerpályán van az Önkormányzat, és ezt a 
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helyzetet reorganizációval kívánja megoldani, amit az ellenzék a mostani időközi képviselő-

választás során a kampányára használt. Miután a FIDESZ jelöltje győzött, azt mutatja, hogy 

meg van a városban a bizalom, és az emberek azt várják, hogy tegyenek rendet, ha valamit 

elrontottak valamikor – közösen. 

 

dr. Dukai Miklós képviselő: köszönetet mond az ellenzéki képviselőknek azért, mert az 

előterjesztett szakmai anyaghoz semmit nem tettek hozzá, csak politikai alapon bírálták. 

Kiemeli, hogy az anyag nem politikai-, választási kampányra készített kortes-anyag, hanem 

közgazdaságban jártas szakember anyaga, így azt kizárólag szakmai alapon lehet bírálni. Itt 

említi meg az MSZP 2006-os választási szlogenjét, amelyet aztán nem tartottak be. 

Véleménye szerint a SZEI beruházás kapcsán a betegektől kellene véleményt kérni, hogy a 

XXI. századi körülmények között jobban érzik-e magukat, mint egy lepukkant, romos 

rendelőintézetben. Magyar Judit képviselő asszonytól kérdezi, hogy akkor hol volt, amikor 

Gyurcsány miniszterelnöknek kellett volna a saját dolgai miatt lemondania? Elmondja, hogy 

az időközi választáson a városlakók ismét a FIDESZ jelöltjének adtak bizalmat, amely 

felhatalmazást ad számukra, hogy az elkezdett tervet szakmai alapon végrehajtsák.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: a politikai véleményalkotást 

megszakítva visszatér a szakmai kérdések megtárgyalására. A képviselőkkel folytatott 

megbeszélések során elmondta, hogy nem kíván foglalkozni azzal, hogy ki-, mit rontott el, 

nem kíván ügyészkedni, kizárólag tiszta helyzetet kíván teremteni, amelyben mindenki sokkal 

világosabban fogja látni a helyzetet.  

Az adóra tett észrevétellel kapcsolatban elmondja, hogy sejtése már eddig is volt arról, hogy a 

város már most is a legmagasabb adókat használja, de sem ő, sem pedig a BDO nem számolt 

lényegesen magasabb adóemelésekkel, de arra ne számítsanak, hogy az adók csökkentését 

fogja javasolni. Lényegesnek tartja elmondani, hogy egy önkormányzatnak nincs annyi 

adóbevétele, hogy azzal ezt a reorganizációt meg lehessen oldani. Az elkészített anyagból 

kiderült, hogy nagyon jelentős megtakarításokra van lehetőség, mint például az, hogy a 

különféle gazdasági cégeknél csak egy főkönyvelő legyen, vagy a kulturális kérdésekben ne 

négyen hozzanak egymásnak ellentmondó döntéseket, hanem egy ember legyen, aki felel érte. 

Felhívja a figyelmet az egyéni felelősség csodájára, amelyre eddigi tapasztalataiból ismertet 

példákat. Azt is elmondja, hogy a testület fogja a döntéseivel elfogadni azokat a javaslatokat, 

amelyeket pontosan elő fog terjeszteni azokkal a számadatokkal, amelyek tükrében látni lehet 

majd a döntés által elérhető pozitívumot. A civil segítőkre maximálisan számít a munkája 

során, erről már tapasztalatot is szerzett. Azt tervezi megvalósítani, hogy minden szakmai 

referens mögött egy ilyen bizottság álljon – nem pénzért, hanem a város szeretetéért – akik 

megfelelő szakmai hátteret tudnak biztosítani. Ezen kívül a szervezeti séma pontos 

megértéséhez ad magyarázatot, majd két hét múlva tervezi a referensi szintű szervezeti séma 

elkészítését is. Ebben pontosan le lesz írva a referensi megnevezés a feladattal, de nevet nem 

ír mellé, mert tervei szerint egy általános pályáztatási rendszerrel mindenki beírhatja magát 

oda, ahova szeretné, és ennek alapján fognak a személyről dönteni. Elmondja azt is, hogy az 

összes javaslata Ötv.-független, mert ha jobban gazdálkodnak, ha kreatívan dolgoznak, ha 

nem szolgának használják a beosztottakat, stb. az mind független az Ötv-től. Kéri, hogy 

kizárólag szakmai kérdésekről beszéljenek.   

 

 

dr. Kőrösi Tibor képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 14 fő.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: mindenkitől azt kéri, hogy a kizárólag szakmai szempontból 

beszéljenek az anyagról.  

 

dr. Filó András képviselő: felhívja a figyelmet, hogy nem ígért semmi olyan, hogy ő 

támogatja az akciótervet, hanem csak azt, hogy megszavazza a reorganizációért felelős 

alpolgármestert azzal a feltétellel, hogy az akciótervet is konszenzusosan kell elfogadni. 

Elismeri, hogy az akciótervben vannak kiváló dolgok, de vannak olyanok is, amelyeket nem 

tud támogatni. Többesszámban hangzott el az a kijelentés is, hogy mindenki részt vett az 

adósság szolgálatot eredményező döntésekben, de tudomása szerint ő egyikben sem vett részt. 

A SZEI beruházással kapcsolatban elmondja, hogy az intézmény nem csak a szentendreieké, 

de a normatíván felüli költségét csak a város állja. Ezzel kapcsolatban mondta már többször, 

hogy be kell vonni a többi önkormányzatot is a költségek viselésébe – akár törvényi erővel is 

– annál is inkább, mert más intézmény is van, ami nem csak a városlakókat szolgálja, hanem a 

kistérséget is. Személyes felelősségét nem érzi az adósságállomány ilyen nagyságú 

kialakulásáért.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: arra utalt, hogy törekszenek arra, hogy nem csak az 

alpolgármester úr kinevezését szavazzák meg egyhangúlag, hanem az akciótervet is, hiszen 

erre irányult a korábbi döntés. Az ellátással kapcsolatos hozzájárulások bevezetéséről 2006. 

óta folyamatosan küzd a Hivatal, de az önkormányzatok  a jelenlegi költségvetési helyzetben 

nem tudnak hozzájárulni, csak törvényi kötelezés esetében.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: megerősíti az elhangzottakat és elmondja, hogy 

mindennek ellenére a kistérség települései között sikeresen együttműködés alakult ki, amelyet 

néhány példával illusztrál. Megjegyzi azt is, hogy a beruházásba valóban nem tudtak a 

települések beszállni, de az ellátás finanszírozásába nem is kell, mert az a betegszám alapján 

történik. A továbbiakban ismerteti, hogy az új rendelőintézet megépítése kapcsán naponta 

kapnak elismerő leveleket, telefonokat, amelyben örömüket fejezik ki a betegek.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a VSz Zrt költségvetése és rossz működése kapcsán kérdezi a 

reorganizációért felelős alpolgármestertől, ha ő elvégezte a munkáját és elmegy, akkor ki lesz 

egy ugyanilyen kvalitású vezető, aki folytatja a munkát?   

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: aki képes megváltoztatni egy 

rendszert, az sokkal drágább ember, mint aki utána tudja működtetni, tehát a gazdasági 

alpolgármesteri pozícióra lehet találni embert, mert már egy megadott rendszert kell 

működtetni.  

 

Magyar Judit képviselő: miután a hozzászólási ideje már lejárt, ügyrendben 1 perc 

hozzászólási időt kér.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy minden képviselő 

plusz 1 perc hozzászólási idővel rendelkezhessen.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3723   Száma: 12.04.05/3/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 05 19:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 
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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 - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Nem - 

Tolonics Gyula Tart. - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület támogatja a plusz 1 

perces hozzászólási időt.  

 

Magyar Judit képviselő: Kun Csaba képviselő úr észrevételére válaszolva elmondja, hogy 

valóban bizottsági elnökként dolgozott, de képviselő úr akkor főállású alpolgármester volt, 

tehát míg ő a döntésekben vett részt, addig ő az előkészítésekben is. Dukai képviselő úr 

észrevételére elmondja, hogy az ellenzék feladata a kritika, és éppen a gyurcsányozással 

viselkedett úgy, mintha ő lenne az ellenzék. Ő a városi vezetésről beszélt, és nem az országos 

politikáról.  

 

Tolonics Gyula képviselő: tájékozódása alapján az elmúlt években közel 5 milliárd forint 

érkezett a városba, de sok minden közrejátszott abban, hogy a döntések során kényszerpályára 

helyezték a várost – mint például a pályáztatási rendszer, ami miatt nem sikerült zöldmezős 

rendelőt kialakítani. Most az a feladat, hogy ebből a pénzből azt a sok jót megtartsák, és 

emellett a város működését helyre hozzák, ezért kéri, hogy mindannyian szavazzák meg a 

reorganizációs akciótervet.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: valóban sok pénz érkezett a városba, de a felhasználás mikéntje a 

kérdés, és itt a SZEI önrészét említi, amely a munkák végeztével a tizennégyszeresébe került.  
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Módosító javaslata, hogy azokkal a cégekkel, akiknél kimutatható a feltűnően előnyös 

szerződések sora az önkormányzattal szemben, akkor az önkormányzat ezekkel a 

csoportokkal ne kössön szerződést 5 évig.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felhívja a figyelmet, hogy egy vélelmezett probléma miatt 

nem zárhatnak ki egy céget a közbeszerzési eljárásból. Kéri Címzetes Főjegyző Asszonyt, 

hogy a javaslatot fogalmazza meg.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: furcsán érzi magát, amely 

illusztrálására egy viccet mesél el. Az előző napirendi pont tárgyalásakor elhangzott, hogy 

nézzék meg a másik oldalát a dolognak. Javasolja ezt megtenni, mert a menedzser-világban 

úgy gondolkodnak, hogy van egy helyzet és van egyfajta döntés – ennek következtében vagy 

erre, vagy arra lehet menni, vagy semerre. Felteszi azt a kérdést, hogy mi van akkor, ha a 

reorganizáció nem megy. A dolog szakmai részére próbálta felhívni a figyelmet, és arra, hogy 

hogyan áll a város gazdaságilag – amely kérdésre a választ egyedül ő ismeri. Mindeddig nem 

hangzott el, hogy az általa leírtak rosszak, hogy a terv nem fog segíteni a városon – hiszen 

erről eddig nem is beszéltek, illetve csak nagyon érintőlegesen. Az általa elmondottak alapján 

úgy gondolja, hogy mindannyiukra ráférne egy kis szünet, ezért kéri szavazzanak erről.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az indítvány azzal, hogy szavazás előtt 

tartsanak szünetet.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3724   Száma: 12.04.05/3/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 05 20:10  

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: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 
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Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a testület támogatja a javaslatot.  

 

Kun Csaba képviselő: megköszöni Polányi úr hozzászólását, amelyben nagyon képletesen 

ismertette a testület és a város előtt álló jövőt. Megkéri képviselőtársait mindkét oldalon, hogy 

a tervet együttesen fogadják el, hiszen nem akarnak olyan dolgot, amely a város kárára lenne.  

 

dr. Filó András képviselő: az adóemeléssel és a különböző hozzájárulások fizetésével nem 

ért egyet, de kérdezi, hogy mekkora lenne az ebből befolyó összeg, mi lenne a megoszlása?  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: erre nem tud választ adni. Ez azt 

jelenti, hogy az adókat még nem tudta elemezni, és ezt nem látta még olyan fontos kérdésnek, 

mint azt, hogy plusz költségek ne keletkezzenek. Az időtervben szerepel, hogy mikor 

következik az adók elemzése.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: összefoglalja a módosításokat:  

- vagyongazdálkodás vonatkozásában – bizottsági javaslat. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a Reorganizációs akcióterv 6. oldalán a 

Vagyongazdálkodás rész második bekezdése bővüljön ki „illetve mérlegelje, hogy gazdasági 

számítások alapján a bevételt célszerű-e bevételtermelő beruházásra fordítani” szövegrésszel.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a befogadásra feltett kérdésére Polányi úr igennel válaszol.  

A következő a VSz Zrt. vonatkozásában tett módosító javaslat.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: 10. oldal, gazdálkodó szervezetek résznél a VSz Zrt-ről 

szóló mondat egészüljön ki a „pénzügyi menedzsment megjelölésével” szövegrésszel.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: javaslata, hogy a 8. oldal 

„karbantartás és fenntartás” bekezdés után, és az „egész szolgáltatás” bekezdés közé egy 

újabb bekezdést kellene tenni, amely címe a Gazdálkodási szolgáltatás, alá pedig „a VSz Zrt-

ben kialakítunk egy gazdálkodási szolgáltatást, amelyet az összes városi tulajdonú társaság 

köteles lesz igénybe venni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  kéri a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének 

javaslatát megfogalmazni.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: „……….felkéri a reorganizációért felelős 

alpolgármestert, hogy a képviselő-testület részére minden hónapban megtartandó rendes 

ülésre készítsen előterjesztést a reorganizációs akcióterv végrehajtásának állásáról, mely 

tartalmazza a részhatáridőkben történt esetleges csúszásokat, azok részletes indokolásával. 



 27 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: csak tájékoztató készítését javasolja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az elfogadásra feltett kérdésre bizottsági elnök úr igennel 

válaszol.  

Kéri Fülöp Zsolt képviselő javaslatának megfogalmazását.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: „…. felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a 

reorganizációs akcióterv vezetői összefoglalójában szereplő beruházásokat, és ha kimutatható 

feltűnően előnyös szerződések sora az önkormányzattal szerződést kötő gazdasági társaságok 

javára, akkor ezekkel a gazdasági társaságokkal az elkövetkező 5 évben ne kössön szerződést 

az önkormányzat.” 

 

Fülöp Zsolt képviselő: javasolja kiegészíteni a „tulajdonosi körrel, és azok újabb gazdasági 

társaságaival” szövegrésszel.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

vizsgálja meg a reorganizációs akcióterv vezetői összefoglalójában szereplő beruházásokat, és 

ha kimutatható feltűnően előnyös szerződések sora az önkormányzattal szerződést kötő 

gazdasági társaságok javára, akkor ezekkel a gazdasági társaságokkal, illetve azok tulajdonosi 

köréből alakult újabb gazdasági társaságokkal az elkövetkező 5 évben ne kössön szerződést az 

önkormányzat. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: befogadja a javaslatot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a pénzügyi kihatásokra tett javaslatot kéri megfogalmazni.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: „… felkéri a reorganizációért felelős alpolgármestert, 

hogy a reorganizációs akcióterv végrehajtása során előkészített pénzügyi kihatású 

előterjesztésekben minden esetben kerüljön bemutatásra az adott működési, kiadási 

költségbevételi igény, és a változást követően elérhető működési, kiadási bevételi eredményi 

hatás, valamint az ezzel elérhető bevételnövelés illetve kiadás csökkentés mértéke, amelyet a 

döntés elfogadása esetén realizálni fog az Önkormányzat.” 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: nem érti az elhangzottat, mindössze 

annyit javasol, hogy „a pénzügyi kihatása”.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: megismétli a módosítani javasolt szövegrészt.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: ragaszkodik az általa javasolt 

kifejezéshez.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: ismerteti a következő javaslatot: „…felkéri a 

reorganizációért felelős alpolgármestert, hogy a tekintse át a Képviselő-testület által a 2011-

2012-ben elfogadott határozatokat és a reorganizációs akcióterv alapján tegyen javaslatot 

azok esetlegesen szükséges módosítására.” 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: befogadja a javaslatot.  
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Magyar Judit képviselő: felhívja a figyelmet javaslatára, hogy a Reorganizációéprt felelős 

Alpolgármester dolgozzon ki javaslatot arra, hogy a Képviselő-testület hogyan tudná kivenni 

a részét a költségek csökkentéséből. A civil tanácsoknál pedig azt kérték, hogy vizsgálják 

felül a civil rendeletet.  

 

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik.  

 

 

Magyar Judit képviselő: visszavon ja a civil rendelet módosítására tett javaslatát.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: „… felkéri a reorganizációért felelős alpolgármestert, 

hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a reorganizáció folyamatából a képviselő testület 

és a polgármester miként veheti ki részét pénzügyi tekintetben.” 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: befogadja a javaslatot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: bejelenti a szavazás előtti szünetet. 

 

 

20.28 órától 20.39 óráig szünet.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szünet után megadja a szót a Reorganizációért felelős 

alpolgármesternek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: a következő évekre vonatkozóan a 

város legfontosabb kérdéséről lévén szó, név szerinti szavazást kér.  

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3725   Száma: 12.04.05/3/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 05 20:39  

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: 
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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 - 

dr. Pázmány Annamária 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. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyetért a név szerinti 

szavazással.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: a módosító javaslatokról kéri, hogy egyben szavazzanak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felhívja a figyelmét, hogy Alpolgármester úr befogadta a 

javaslatokat, így nincs szükség pontonkénti szavazásról, mindössze az Aljegyzőre vonatkozó 

felelősségvállalással kapcsolatos javaslatot fogja szavazásra bocsátani.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3726   Száma: 12.04.05/3/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 05 20:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 1 7.14 6.67 

Nem 2 14.29 13.33 

Tartózkodik 11 78.57 73.33 

Szavazott 14 100.00 93.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 1   6.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Nem - 

Pintér Ádám SZISB elnök Nem - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

Fekete János Tart. - 

dr. Filó András Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

Kun Csaba GVB elnök Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Tolonics Gyula Tart. - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület nem támogatja a 

javaslatot.  

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, egyben, a felolvasott és befogadott módosító 

javaslatokkal együtt.  

 

Erre vonatkozóan a szavazógép által biztosított név szerinti szavazás üzemmód használatával 

zajlik a szavazás, amelynek eredménye:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3727   Száma: 12.04.05/3/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 05 20:43  

Típusa: Névszerinti 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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 - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 



 31 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Tart. - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Címzetes Főjegyző Asszonytól kérdezi, hogy a Képviselő-

testület határozata értelmében hogyan értelmezhető a szavazás? 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: az SZMSZ-nek megfelelő a határozat elfogadása, 

viszont a Képviselő-testület saját maga alkotott döntése értelmében egyhangú döntést 

támasztott saját magával szemben, így az egy tartózkodás miatt az új határozat ezzel a 

határozattal nincs összhangban.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a tartózkodással szavazó képviselőtől kérdezi, jól értette-e a 

kérdést, nem történt-e hiba? 

 

dr. Filó András képviselő: jól értette a kérdést.  

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

123/2012. (IV. 5.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

1. elfogadja a reorganizációs akciótervet, és mindent megtesz végrehajtásának támogatásáért.  

 

2. felkéri a Reorganizációért felelős alpolgármestert, hogy a Képviselő-testület részére 

minden hónapban megtartandó rendes ülésre készítsen tájékoztatót a reorganizációs akcióterv 

végrehajtásának állásáról, mely tartalmazza a részhatáridőkben történt esetleges csúszásokat, 

azok részletes indokolásával. 

 

3. felkéri a reorganizációért felelős alpolgármestert, hogy a reorganizációs akcióterv 

végrehajtása során előkészített pénzügyi kihatású előterjesztésekben mutassa be a pénzügyi 

hatásait. 

 

4. felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg a reorganizációs akcióterv vezetői 

összefoglalójában szereplő beruházásokat, és ha kimutatható feltűnően előnyös szerződések 

sora az önkormányzattal szerződést kötő gazdasági társaságok javára, akkor ezekkel a 

gazdasági társaságokkal, illetve azok tulajdonosi köréből alakult újabb gazdasági 

társaságokkal az elkövetkező 5 évben ne kössön szerződést az önkormányzat.  

 

5. felkéri a reorganizációért felelős alpolgármestert, hogy tekintse át a Képviselő-testület által 

a 2011-2012-ben elfogadott határozatokat és a reorganizációs akcióterv alapján tegyen 

javaslatot azok esetlegesen szükséges módosítására. 
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6. felkéri a reorganizációért felelős alpolgármestert, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, 

hogy a reorganizáció folyamatából a Képviselő-testület és a Polgármester miként veheti ki 

részét pénzügyi tekintetben. 

 

Felelős:  Polgármester, reorganizációért felelős alpolgármester, általános alpolgármester, 

jegyző,  

Határidő:  2012. november 20. 

 

 

Kun Csaba képviselő: javasolja, hogy az egyhangú szavazásra vonatkozó határozatot 

módosítsák úgy, hogy az egyhangúságra vonatkozó részt kiveszik, és utána szavaznak még 

egyszer. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: elmondja, hogy a napirendet a szavazással lezárták és 

nem jelezte senki, hogy rosszul szavazott.  

A határozat módosítására akkor van lehetőség, ha újra napirendre veszi az előterjesztést a 

Képviselő-testület. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Képviselő úr javaslatát értelmezi, amely szerint ismét 

szavazzanak az előterjesztés napirendre vételéről.  

 

 

Mikrofonon kívül válaszol a képviselő, hogy erre gondolt.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a 68/2012. (II.16.) Kt. számú határozat 

módosításáról szóló előterjesztés napirendre vételét.  

Szavazás eredménye 

 

#: 3728   Száma: 12.04.05/3/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 05 20:46  

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 - 
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dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit Nem - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

 

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

napirendjére tűzi. 

 

 

1. Előterjesztés a 68/2012. (II. 16.) Kt. számú határozat módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdezi, hogy ha a Képviselő-testület az ülés során dönt egy témában, 

akkor azt minősített többséggel bárki javaslatára ismét napirendre lehet tűzni?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az Ötv. ismeri ezt a lehetőséget. Reorganizációért felelős 

alpolgármester úrtól kérdezi, hogy a banki tárgyalások folytatásához mennyire sürgős a 

kérdésben a döntés?  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felhívja a figyelmet, hogy a jelzett napirendben nem 

döntött a Képviselő-testület, hanem levette napirendjéről.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: banki megállapodásban nem 

szerepel erre vonatkozó határidő, de az Önkormányzat érdeke az, hogy a döntés most 

szülessen meg.  

 

Kiss Károly képviselő: arra kérdez, hogy a mostani ülésen visszahozható-e a napirend 

tárgyalása? 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: megismétli az előzőekben elmondottakat, miszerint a 

kérdésben érdemi döntés nem született, azt a Képviselő-testület levette a napirendjéről.  

 

Magyar Judit képviselő: szerinte ne csináljanak színjátékot, ha már hoztak egy döntést, 

akkor maradjon így és Polgármester úr 3 napon belül terjessze ismét a testület elé.  

 

Kun Csaba képviselő: az a helyzet állt elő, hogy van egy korábbi döntése a testületnek, 

amely objektív okok miatt nem tud teljesülni. Most szeretnék ezt a problémát megoldani.  
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Tolonics Gyula képviselő: a döntés fontosságára hívja fel a figyelmet, és kéri, fogadják el a 

határozatot.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: nem javasolja a döntés 3 nappal 

történő elhalasztását. Ezzel kapcsolatban felhívja a figyelmet az esetleges ezzel kapcsolatos 

sajtóvisszhangra, amely nagy károkat okozhat a városnak.  

 

Kiss Károly képviselő: a reorganizáció fontosságára tekintettel javasolja az előterjesztés 

napirendre vételét.  

 

Magyar Judit képviselő: jelzi, hogy amennyiben a napirendre vétel megtörténik, kivonul a 

teremből.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megerősítésként ismét szavazásra bocsátja az előterjesztés 

napirendre vételét.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3729   Száma: 12.04.05/3/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 05 20:58  

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 - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit Nem - 
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Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

 

 

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

előterjesztés napirendre vételét.  

 

 

Magyar Judit képviselő kivonul a tárgyalóteremből, jelenlévő képviselők száma 13 fő.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a 68/2012. (II. 16.) Kt. számú határozat 

módosításáról szóló határozat elfogadását:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3730   Száma: 12.04.05/1/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 05 20:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 92.31 80.00 

Nem 1 7.69 6.67 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

 



 36 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

124/2012. (IV. 5.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 68/2012. (II.16.) Kt. sz. határozatot az 

alábbiak szerinti módosítja: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, a reorganizációs 

alpolgármester megválasztását egyhangú döntéssel, a Raiffeisen Bank által is jóváhagyott, 

részletes tartalmú reorganizációs akciótervet minősített döntéssel hozza meg, míg a 

reorganizáció során hozandó további döntések elfogadása során törekedni fog arra, hogy a 

döntéseket egyhangúlan hozza meg.   

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Címzetes Főjegyző Asszony értékelését.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: megismétli az előzőekben elmondottakat.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, 20.59 órakor az ülést 

bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 


