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Szám: 14/2012. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2012. április 12-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel  

tartott 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 

 

Távol van:   
   

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:  dr. Ligetfalvi Kinga jegyzői kabinet vezetője, 

Bartha Enikő szervezési iroda vezetője, dr. Kammerer Judit testületi 

referens, Puhl Márta irodavezető, Szirmai Erika irodavezető, dr. 

Dóka Zsolt jogtanácsos és közbeszerzési szakértő, dr. Miklós Eszter 

jogi referens, dr. Gerendás Gábor irodavezető, Gabay Anett 

vagyonhasznosítási referens, Perneczky Sára főkertész, Sándorné 

Vincze Viktória környezetvédelmi referens.  

 

 

1. Előterjesztés a Szentendrei Rendőrkapitányság új vezetőjének kinevezéséhez történő 

hozzájárulásról 

 

Kovács László rendőr alezredes   

 

2. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2011. évi számviteli törvény szerinti 

beszámolójáról 

3. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. alapító okiratának módosításáról, valamint a 

411/2011. (IX.21.) Kt. sz. határozat visszavonásáról 

4. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 

szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 8/2004. 

(III.1.) Önk. sz. rendelete módosításáról 

7. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról  

8. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város 

forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott 

övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról 

szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendeletének módosításáról szóló …/2012. (…) 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 
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Somogyi Zsolt ügyvezető igazgató  

Veres Olga könyvvizsgáló   

Balogh Istvánné könyvvizsgáló    

    

  

21. Előterjesztés az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 

tarifájáról 

 

Tóth Sándor szakértő   

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 15.35 órakor az ülést megnyitja, jelenlévő képviselők száma 

15 fő, az ülés határozatképes. Ismerteti, hogy a meghívóban szereplő napirendeken kívül 

három sürgősségi indítvány készült – amellyel kapcsolatban olvasási szünetet tartanak – 

illetve a bizottságok döntései értelmében kiegészítő anyagok kerültek kiosztásra. Jelzi, hogy 

személyi kérdésben – zárt ülésen tárgyalandó – még egy sürgősségi indítvány kerül 

napirendre.  

Megadja a szót. 

 

Zakar Ágnes képviselő: a sürgősségi indítványok sorrendjére tesz javaslatot. Javasolja, hogy 

a Szentendrei Teátrum és Nyár programtervéről készült sürgősségi indítványt 2. sürgősségi 

indítványként vegyék napirendre. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elfogadja a javaslatot.  

Szavazásra bocsátja a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei és az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztár között meglévő finanszírozási szerződés megkötésével, 

módosításával, felmondásával kapcsolatos fenntartói jogok Polgármesterre ruházásáról szóló 

1. sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3731   Száma: 12.04.12/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 15:38  

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 

Távol 0   0.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 
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Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

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 - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy az 1. sürgősségi indítványt a Képviselő-

testület napirendjére veszi.  

Szavazásra bocsátja a 2012. június 29. – augusztus 26-a között megrendezésre kerülő 

Szentendrei Teátrum és Nyár Programtervéről készült 2. sürgősségi indítvány napirendre 

vételét.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3732   Száma: 12.04.12/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 15:38  

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 

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 - 
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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. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület napirendre veszi a 2. 

sürgősségi indítványt.  

Szavazásra bocsátja az uszoda lízingszerződés módosításáról készült 3. sürgősségi indítvány 

napirendre vételét.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3733   Száma: 12.04.12/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 15:38  

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 

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 - 
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Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület napirendjére veszi a 

3. sürgősségi indítványt. 

Szavazásra bocsátja az összes előterjesztés napirendre vételét:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3734   Száma: 12.04.12/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 15:38  

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 

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 - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:  
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N A P I R E N D  

 

 

 Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 

 

 

 Tájékoztató a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 

Többcélú Kistérségi Társulás két ülése között eltelt 

legfontosabb eseményekről és döntésekről 

 

 Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról 

 

 Beszámoló átruházott hatáskörben tett intézkedésekről  

 Sürgősségi indítvány Szentendre Város Egészségügyi 

Intézményei és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

között meglévő finanszírozási szerződés megkötésével, 

módosításával, felmondásával kapcsolatos fenntartói jogok 

Polgármesterre ruházásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Sürgősségi indítvány a 2012. június 29. – augusztus 26-a 

között megrendezésre kerülő Szentendrei Teátrum és Nyár 

Programtervéről 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 Sürgősségi indítvány az uszoda lízingszerződés 

módosításáról 

 

Polányi Sándor 

Reorganizációért 

felelős alpolgármester 

 Sürgősségi előterjesztés az aljegyzői kinevezés 

visszavonásáról  

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

1.  Előterjesztés a Szentendrei Rendőrkapitányság új 

vezetőjének kinevezéséhez történő hozzájárulásról 

 

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

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

2.  Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2011. évi számviteli 

törvény szerinti beszámolójáról 

 

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

rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

3.  Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. alapító okiratának 

módosításáról, valamint a 411/2011. (IX.21.) Kt. sz. 

határozat visszavonásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

4.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 8/2004. 

(III.1.) Önk. sz. rendelete módosításáról 

Polányi Sándor 

Reorganizációért 

felelős alpolgármester 

5.  Előterjesztés a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 

18/2002. (VI.30.) Önk. sz. rendelet módosításáról és az új 

praxis jogosultjával kötendő megbízási szerződésről 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

6.  Beszámoló a belső ellenőrzés 2011. évi tapasztalatairól 

 

dr. Molnár Ildikó 

címzetes főjegyző 

7.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2011. évi dr. Dietz Ferenc 
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költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány 

elszámolásáról  

polgármester 

 

8.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a város forgalmi és parkolási rendjéről és a 

parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő 

behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli 

megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendeletének 

módosításáról szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

9.  Előterjesztés a közterület-használat rendjének 

szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 

dr. Török Balázs 

alpolgármester 

10.  Előterjesztés a személyes gondoskodás körébe tartozó 

szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő 

térítési díjakról szóló 24/2003. (V.19.) Önk. számú rendelet 

módosításáról  

Polányi Sándor 

Reorganizációért 

felelős alpolgármester 

11.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a közterület-, utca- és városrésznevek 

megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről szóló 

24/2010. (VII. 23.) Önk. sz. rendelet módosításáról szóló 

…/2012. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

12.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó 

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 

…/2012. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

13.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában 

álló értékesítésre kijelölt ingatlanok pályázati bírálatáról, 

ingatlan értékesítésről 

 

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

rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

14.  Előterjesztés Belvárosi konflisok üzemeltetésére kiírt 

pályázat bírálata 

 

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

rendelhető el! 

dr. Török Balázs 

alpolgármester 

15.  Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 

Gimnázium tornatermének a Farkasvár Kulturális és 

Diáksport Egyesület általi fejújításáról 

 

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

rendelhető el! 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

16.  Előterjesztés a kistérségi csatorna beruházásról 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

17.  Előterjesztés Fő téri vendéglátó kitelepülések helye 

módosításáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

18.  Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. felügyelőbizottsági 

ügyrendjének jóváhagyásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 
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19.  Előterjesztés Fekete János Pro Szentendre Városfejlesztési 

Kft. felügyelőbizottságában, valamint a Közbeszerzési 

Bizottságban betöltött tisztségéről történő lemondásáról és 

új tag választásáról, továbbá Hopka Károly, a Szentendrei 

Kulturális Központ Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági 

tagjának visszahívásáról és új tag megválasztásáról, 

valamint a MűvészetMalom, mint telephely törléséről 

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

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

20.  Előterjesztés Szentendre Város Óvodai Intézményei 

intézményvezetői pályázatának kiírásáról 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

21.  Egyebek  

 

 

 

 Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 

Tájékoztató a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 

Társulás két ülés között eltelt legfontosabb eseményekről és döntésekről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: a március 20-i NEREK-kel folytatott egyeztetésről kér tájékoztatást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a NEREK képviselői tájékoztatták, hogy lezárult a per, 

amelyet megnyertek, és elkezdenek gondolkodni az ingatlan további sorsáról.  

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén megállapítja, hogy a Képviselő-testület a beszámolót 

elfogadja.  

 

dr. Filó András képviselő és dr. Török Balázs alpolgármester távozik az ülésteremből, 

jelenlévő képviselők száma 13 fő.  

 

 

 

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

bocsátja a határozati javaslatot:  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3735   Száma: 12.04.12/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 15:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 
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Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

 

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

 

 

H-125. 

 

 

dr. Török Balázs alpolgármester visszatér az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 14 fő.  

 

 

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

átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2011. november 06 - 2012. március 5. 

közötti időszakban 

 

 

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

javaslat elfogadását:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3736   Száma: 12.04.12/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 15:41  
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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 - 

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 Távol - 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

126/2012. (IV. 12.) 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 2011. 

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

  
Felelős:           Polgármester 

Határidő:        azonnal 

 

 

Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – név– és címerhasználat 

engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről 

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

javaslat elfogadását:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3737   Száma: 12.04.12/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 15:41  

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 - 

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 Távol - 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

127/2012. (IV. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet 17. § (6) 

bekezdése értelmében a Képviselő-testület által a Polgármesterre –név- és címerhasználat 

engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről szóló beszámolót 

elfogadja. 
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Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Tolonics Gyula képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő képviselők száma 13 fő.  

 

 

Sürgősségi indítvány Szentendre Város Egészségügyi Intézményei és az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztár között meglévő finanszírozási szerződés megkötésével, 

módosításával, felmondásával kapcsolatos fenntartói jogok Polgármesterre 

ruházásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: elmondja, hogy törvényi előírás értelmében akár 

havonta jelentkező igény lehet a SZEI és az OEP közötti finanszírozási szerződés módosítása, 

ezért javasolja, hogy fogadják el a határozati javaslatban foglaltakat, miszerint Polgármester 

úr az SZMSZ módosításával általános felhatalmazást kapjon ezen szerződés-módosítások 

aláírására. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: kiegészítésként elmondja, hogy a következő testületi 

ülésre az Igazgató Asszony által elmondottak alapján az SZMSZ módosítását előkészítik. Az 

addigi esetleges finanszírozási szerződés-módosítási szerződések aláírására javasolja, hogy 

Polgármester úr kapjon meghatalmazást.  

 

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

határozati javaslat elfogadását: 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3738   Száma: 12.04.12/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 15:44  

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: 
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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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

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

határozati javaslat elfogadását: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

128/2012. (IV. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. felhatalmazza a Polgármestert a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei és az 

egészségbiztosító között a szakellátások finanszírozása céljából megkötött 

finanszírozási szerződés módosításának, felmondásának jóváhagyására; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és 

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

rendeletnek a polgármesterre átruházott hatáskörökről szóló 3. számú mellékletének 1. 

pontnak megfelelő módosítását terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  az SZMSZ soron következő módosítása 

 

 

 

Sürgősségi indítvány a 2012. június 29. – augusztus 26-a között megrendezésre 

kerülő Szentendrei Teátrum és Nyár Programtervéről 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

A sürgősségi indítvány tárgyalásakor az ülésteremben jelen van Kolti Helga, a Kulturális 

Kft. ügyvezetője.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 
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Zakar Ágnes képviselő Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: elmondja, hogy a bizottság 

két kérdésben kéri a Képviselő-testület véleményét és döntését:  

- az egyik, hogy a Kulturális Kft. által kidolgozott programterv nem tartalmazza a 

Barcsay Udvarbeli koncerteket, mert ezek most átkerülnének a MűvészetMalomba,  

- a másik, hogy a tavalyi év folyamán elkezdődött egy folyamat, amely szerint főleg 

szentendrei népzenei előadóművészeket kérnek fel koncertezni, de ez a programterv 

egy szentendrei együttes fellépését tartalmazza. Javasolják, hogy legalább még két 

szentendrei program kerüljön a koncertsorozatba.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi a Kulturális Kft. Ügyvezetőjét, hogy befogadható-e a 

módosítás?  

 

Kolti Helga ügyvezető (Kulturális Kft.): beilleszthetőnek tartja a javaslatot, de megfontolásra 

javasolja, mert megnöveli a költségeket, ha a helyszínek számát növelik. Felhívja a figyelmet 

a pályázati kötelezettségekre is. Elmondja, hogy bár a PMMI-vel az együttműködési 

szerződés nincs aláírva, de a megbeszélések szerint az Önkormányzat és a PMMI 5 évre 

vállalja a képzőművészeti multikulturális funkciót, amelyet a Kulturális Kft. programokkal 

fog kiegészíteni. Ebben a kérdésben arról kell dönteni, hogy mennyire fontos a Barcsay Udvar 

koncert-hagyományainak a fenntartása. Ezután ismerteti a Barcsay Udvarral kapcsolatos 

problémákat, ezért nem javasolja előadások helyszíneként.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megismétli a kérdést, hogy befogadja-e a javaslatot, illetve, 

hogy a Barcsay Udvart csak észrevételszerűen érintette?  

 

Kolti Helga ügyvezető (Kulturális Kft.): visszakérdez, hogy mire vonatkozik a befogadás?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatja, hogy azt jelenti annak a javaslatnak a 

befogadása, hogy a költségkeretbe belefér-e az, hogy a koncerteket a Barcsay Udvarban meg 

tudják-e tartani, az előirányzott koncepció alapján?  

 

Kolti Helga ügyvezető (Kulturális Kft.): véleménye szerint bontsák ketté a kérdést: 

- a zenei programsorozatba több helyi művész beillesztését programcserékkel 

megoldhatónak tartja; 

- a Barcsay Udvarban tartandó koncertek viszont plusz költséget jelentenek, ez nincs a 

jelenlegi költségvetésbe betervezve. Vagylagosságot javasol a zenei programok 

helyszínének megválasztására.  

 

Kun Csaba képviselő: a zenei programok helyszíneként Barcsay Udvar mellett foglal állást, 

illetve javasolja, hogy a szentendrei együtteseket egy kicsit többet foglalkoztassák, amelyek 

közül felsorol néhányat. Javasolja a zenei programokra tervezett összeg átcsoportosítását 

azzal a megjegyzéssel, hogy a szentendrei együttesek helyben önköltségi áron, de akár ingyen 

is vállalnak fellépést.  

 

Tolonics Gyula képviselő: jelzi, hogy a MűvészetMalom udvarában tartandó koncertekkel 

kapcsolatban a környék lakói aggodalmukat fejezték ki. Kérdése, hogy hány órakor 

fejeződnek be a koncertek?  

 

Kolti Helga ügyvezető (Kulturális Kft.): felhívja a figyelmet, hogy a programban nem egy 

szentendrei művész programja szerepel, hanem a programsor egyharmada szentendrei 

fellépőket tartalmaz. Rövid tájékoztatást ad az eddig lezajlott városi események 
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programjairól, annak illusztrálására, hogy koncepciózusan foglalkoztatnak helyi művészeket, 

amatőröket és civil közösségeket is. Elmondja azt is, hogy a program összeállításánál fontos, 

hogy az gazdasági szempontból is megtérülő legyen. Megismétli, hogy a MűvészetMalom és 

a Barcsay Udvar – mint helyszín között – azért is dönteni kell, mert párhuzamosan nem lehet 

mindkét helyszínek a technikát telepíteni, hiszen az dupla költséget jelent, de marketing 

szempontjából is egy helyszínt kell választani.  

Amennyiben a MűvészetMalom udvarára esik a választás, akkor megnyugtatásul elmondja, 

hogy a zenei programok fél 9-re véget érnek.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, hogy ha a testület úgy dönt, hogy a zenei programok 

a Barcsay Udvarban kerüljenek megrendezésre, attól még a multikulturális funkcióra 

vonatkozó pályázati kötelezettségnek eleget tudnak-e tenni? 

 

Kolti Helga ügyvezető (Kulturális Kft.): csak plusz források hozzárendelésével.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a Bizottsági elnök Asszonyt, tegyen javaslatot a 

módosításra vonatkozóan.  

 

Zakar Ágnes képviselő Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: elfogadja Ügyvezető 

Asszony érvelését. A határozati javaslat „B” változatának elfogadását javasolja azzal a 

módosítással, hogy a Szentendrei Teátrum és Nyár programsorozatának Folkestje keretében 

lehetőség szerint 3 szentendrei  fellépő művész szerepeljen.   

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: ismerteti a határozat módosításának szövegét: 

„….felkéri a Kulturális Kft ügyvezetőjét, hogy a Szentendrei Teátrum és Nyár 

programsorozatának Folkestje keretében legalább 3 szentendrei  fellépő művész szerepeljen.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslat „B” változatának 

elfogadását, az elhangzott módosítással.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3739   Száma: 12.04.12/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 16:01  

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 - 

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 Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

129/2012. (IV. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi változtatásokat kéri a 2012. 

június 29.-augusztus 26-a között megrendezésre kerülő Szentendrei Teátrum és Nyár 

Programtervében: 

- felkéri a Kulturális Kft. ügyvezetőjét, hogy a Szentendrei Teátrum és nyár 

programsorozatának Folkestje keretében legalább 3 szentendrei  fellépő művész szerepeljen.    

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

16.01-től 16.25-ig a Képviselő-testület olvasási szünetet tart.  
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szünet után az ülést megnyitja, jelenlévő képviselők száma 14 

fő.  

 

 

 

Sürgősségi indítvány az uszoda lízingszerződés módosításáról  

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést, majd megadja a szót.  
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Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: kiegészítésként elmondja, hogy a 

jelenlegi szerződés a múlt heti testületi ülésen tárgyalt banki óvadéki szerződés szerves része 

oly módon, hogy a január óta folytatott tárgyalások végső stádiuma. A testület által elfogadott 

óvadéki szerződésben foglaltak szerint 2 x 400 MFt-ot kienged a Bank, illetve az 1.7 MrdFt –

ot tartós betétből óvadéki betétbe átteszi. Így ez az összeg – a testület által megválasztott 

időpontban – az AquaPalace lízingszerződésének előtörlesztésére ad lehetőséget, amellyel 

évente százmilliós nagyságrenddel csökkenhet az önkormányzat adósságállománya. 

Továbbiakban néhány észrevételt kiemel a Raiffeisen Bank leveléből, amelyeket 

észrevételeivel kiegészítve ismertet a Képviselő-testülettel, valamint a banki folyamatokról ad 

magyarázatot. Fontosnak tartja elmondani azt, hogy a szerződés aláírása után a lízing 

előtörlesztések után nem kell fizetni a különböző díjakat – amelyek egyébként jelentős 

költséget jelentenek. Tájékoztat, ha a szerződést a testület elfogadja, akkor a reorganizációs 

terv jóváhagyását megkapják a Banktól, illetve a hitelgarancia szerződés a hétfői napon 

aláírható. Elmondja még, hogy a kísérőlevél tartalmazza azt is, hogy az első 400 MFt-ból 350 

MFt saját maga használhatja fel az Önkormányzat, és 50 MFt-ot kell az AquaPalace lízing-

szerződésre törleszteni, a fennmaradó 40 MFt. lízingtörlesztést pedig a bevételekből kell 

törleszteni. Ezek után lehet a második 400 MFt-ot lehívni.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: hiányolja, hogy a jelenlegi szerződést nem áll módjukban 

összehasonlítani az eredeti szerződéssel. A továbbiakban ismerteti az uszoda építésének 

folyamatát az építkezést végző cégen keresztül, valamint azt, hogy az uszoda végül miként 

került az Önkormányzat többségi tulajdonába.  A szerződés Zárórendelkezések 3.2 pontját 

olvassa fel, amelyben a QualiTeam Kft. kijelenti, hogy elzárkózik a lízing-szerződés 

módosításától, a Bank pedig kijelenti, hogy a cég nem állt helyt, így az Önkormányzatnak kell 

a kölcsönt törlesztenie. Kérdése, hogy az Önkormányzat tesz-e a QualiTeam Kft. felé jogi 

lépést.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a testület korábbi döntésének megfelelően a 

QualiTeam Kft. felszámolásával kapcsolatban megindult az eljárás, amely a jogi képviselői 

között az információcsere zajlik.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kiegészítésként elmondja, hogy az eredeti szerződésből 

fakadó kötelezettsége még fennáll, függetlenül a későbbiekben történő módosításoktól.  

 

 

Dr. Filó András képviselő visszatér, Fülöp Zsolt képviselő távozik az ülésteremből, jelenlévő 

képviselők száma 14 fő.  

 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: tájékoztat, hogy a bank mellékelte a 

közte és a QualiTeam Kft. között – a kezességvállalással kapcsolatos – levélváltást, amelyből 

kiderül, hogy a cég már a második módosítást sem írta alá.  

 

dr. Filó András képviselő: kifogásolja, hogy az előterjesztés mellé felkerül az intranetre az 

alapszerződés, és a módosítások is, de ez nem történt meg. Furcsának tartja, hogy a 

QualiTeam Kft. ügyvezetője önkormányzati cég gazdasági igazgató és vezényli a 

beruházásokat. Igényt tart a szerződésekre, hogy végig tudja olvasni őket.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: ígéretet tesz arra, hogy némi technikai szünet után 

felteszik az intranetre a szerződéseket.  
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Kun Csaba képviselő: a szerződés szövegéből olvas fel, mellyel kapcsolatban értelmezési 

kérdése van az előtörlesztésekre vonatkozóan. Ezen kívül a táblázatban és a szövegrészben 

szereplő időpontok közötti eltérésre hívja fel a figyelmet.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: az előtörlesztésre és annak 

kamataival kapcsolatban válaszol a kérdésre. Elmondja azt is, hogy az előtörlesztések 

díjmentesek, a banki tárgyalások során ez volt az egyik legfontosabb szempont. A késedelmi 

kamattal kapcsolatban elmondja, hogy a bank részéről jogászi hiba volt, hogy a késedelmi 

kamatot a jegybanki alapkamat kétszereseként számolja – amely a szerződésben jegybanki 

alapkamat + 6 % a-ként szerepel. Ezzel kapcsolatos véleményét ismerteti a testülettel. 

Elmondja, hogy a Bank mindenféle szerződés nélkül, önhatalmúlag letörölte a tartozások 

közül a késedelmi kamatot az előző év márciusától, így az Önkormányzatnak nem kellett ezt 

megfizetnie. A Bank hajlandó visszaállítani az eredeti helyzetet, de akkor leszámlázzák azt, 

amit eddig nem számláztak le. Az időpontokkal kapcsolatos észrevétellel kapcsolatban kéri 

megismételni a kérdést.  

 

Kun Csaba képviselő: felolvassa az általa problémásnak ítélt részt.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: válaszként felolvassa azokat a 

részleteket, amelyek a kérdésre vonatkoznak, illetve jelzi, hogy a táblázatban hol találhatóak.  

 

Fekete János képviselő: kéri a QualiTeam Kft és a Bank közötti levelezés – Reorganizációért 

felelős alpolgármester által felolvasott részét – elektronikus formában. Kérdése, hogy 

mekkora a késedelmi kamat összege, amelyet a Bank elengedett?  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: 2.000.506.- forint.  

 

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

határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3740   Száma: 12.04.12/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 16:50  

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 
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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 - 

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 - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

130/2012. (IV. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza 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 a határozat mellékletét képező  lízingszerződés módosítását 

aláírja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2012.április 20. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi! 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi, hogy a 4. sürgősségi indítvány az Ötv. 12. § (4.) 

bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó, melyről külön jegyzőkönyv készül.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 16.57 órakor a nyílt ülést megnyitja, jelenlévő képviselők 

száma 14 fő.  

 

 

1. Előterjesztés a Szentendrei Rendőrkapitányság új vezetőjének kinevezéséhez 

történő hozzájárulásról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri az ülésterembe hívni Kovács László r. alezredes urat, 

akinek megköszöni megjelenését. Röviden ismerteti az előterjesztést, majd megadja a szót.  
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dr. Dukai Miklós képviselő Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: ismerteti, hogy a 

bizottság támogatja Rendőrkapitány úr kinevezését.  

 

Tolonics Gyula képviselő: elmondja, hogy a térfigyelő-kamerarendszer hasznát még nem 

érzékeli, ezért ebben kér a Rendőrségtől segítséget, illetve jelzi, hogy a HÉV szétveréses eset 

óta félti az utasokat.  

 

Kovács László r. alezredes: tájékoztat, hogy a HÉV-kocsikat szétverőket már 

beazonosították, folyik ellenük az eljárás és pozitívumként említi, hogy a felderítéshez 

részben a térfigyelő kamerák adatai segítették munkájukat. Tudja, hogy a város sok 

problémával küzd, de lépésről lépésre megpróbálnak a különböző területeken megújulni. 

Szeretnék a térfigyelőket még hatékonyabban kihasználni, hiszen arról tájékoztatták, hogy az 

elmúlt negyedévben nagy előrelépés történt, és nagyon jó információ- és adatcsere zajlik, és 

egyre hatékonyabban tudnak dolgozni.  

 

Zakar Ágnes képviselő: örömmel hallotta az elhangzottakat, de a fiatalok hétvégi 

rongálásaira hívja fel a figyelmet, valamint kérdezi, hogy a körzeti megbízottak helyzete hogy 

áll? Megemlít egy esetet, amikor fiatalok éjszakai randalírozása miatt rendőröket hívott, akik 

nem tartották fontosnak a falfirkálás miatti intézkedést. Fontosnak tartja az éjszakai 

járőrözést. Sok sikert kíván a munkájához.  

 

Kovács László r. alezredes: köszöni a jelzést, és arra kéri a képviselőket, hogy minden olyan 

esetben, amikor úgy érzékelik, hogy a megtörtént rendőri intézkedés nem teljesen találkozik a 

rendőrséggel szembeni elvárásokkal, akkor keressék meg őt. A továbbiakban röviden 

tájékoztat a rendőrök munkájáról, és elmondja, hogy munkájuk 60 %-a a kommunikáción 

múlik. Ígéretet tesz arra – ismerve a péntek esti problémákat, – hogy erre kifejezetten figyelni 

fog, és sokat fog foglalkozni a gyerekekkel is.  

 

dr. Filó András képviselő: az előző Rendőrkapitány úrról kérdez.  

 

Kovács László r. alezredes: elmondja, hogy ő egy felkérést kapott a rendőrségi kiemelt 

feladatok irányítására. Tudomása szerint más feladatot kapott Börcsök úr, akivel ő maga nagy 

harmóniában  dolgozott együtt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Börcsök László volt rendőrkapitány úr munkáját méltatja.  

 

dr. Kőrösi Tibor képviselő: kéri, hogy a Képviselő-testület havi rendszerességgel kapjon 

beszámolót a Rendőrség munkájáról. 

 

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

határozati javaslatot:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3742   Száma: 12.04.12/1/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 17:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 
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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 - 

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 - 

Fülöp Zsolt Távol - 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

132/2012. (IV. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

Dr. Simon Tamás r. dandártábornok megbízott megyei főkapitány megkeresésében foglaltak 

alapján Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Kovács László r. 

alezredesnek a Szentendrei Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjévé történő kinevezését.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

  

2. Előterjesztés a Városi Szoltáltató Zrt. 2011. évi számviteli törvény szerinti 

beszámolójáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
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Somogyi Zsolt vezérigazgató, Veres Olga könyvvizsgáló és Balogh Istvánné könyvvizsgáló 

jelen van a napirendi pont tárgyalásakor.  

 

 

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

lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3743   Száma: 12.04.12/2/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 17:15  

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: 

 

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 - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Pintér Ádám SZISB elnök Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

133/2012. (IV. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  



 23 

1. elfogadja a Szentendrei Városi Szolgáltató Zrt. 2011. évi mérlegbeszámolóját a 

határozat melléklete szerinti tartalommal; 

2. felkéri a Vezérigazgatót a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  

1. azonnal 

2. 2012. május 31. 

 

Felelős:  

1. Polgármester 

2. Vezérigazgató 

 

 

3. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. alapító okiratának módosításáról, valamint 

a 411/2011. (IX.21. Kt. sz. határozat visszavonásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést, majd megadja a szót.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdései:  

- az árvízvédelmi fallal kapcsolatban milyen műszaki berendezéseket kell venni? 

- milyen szakemberek kellenek a felszereléshez, leszereléshez, van-e erre ember, vagy 

fel kell venni?  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: polgári védelmi egység kerül kialakításra – jogszabály 

alapján – akik megfelelő műszaki érzékkel rendelkező, megfelelő fizikumú emberek lesznek, 

kiegészülve a katasztrófavédelemmel, valamint önkéntesek jelentkezését is várják. A mobil-

árvízvédelmi falrész elkészülte után lesz a kérdés aktuális.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Vezérigazgató Úrnak.  

 

Somogyi Zsolt vezérigazgató (VSz Zrt.): nincs kiegészítése, Címzetes Főjegyző Asszony 

mindent elmondott.  

 

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

határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3744   Száma: 12.04.12/3/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 17:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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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: 

 

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 - 

Dicső Zoltán Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

134/2012. (IV. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. elfogadja a Városi Szolgáltató Zrt. tevékenységi köreinek a fentiekben meghatározott 

bővítését; 

2.  visszavonja a 411/2011. (IX.21.) Kt. sz. határozatot; 

3. a VSZ Zrt. felügyelőbizottságába a lemondott dr. Filó András helyére Holló Istvánt 

(születési hely és idő: Budapest, 1962.07.31.; anyja neve: Gazdag Rozália, lakóhely: 

2000 Szentendre, Cseresznyés u. 152.) választja meg 2012. április 13. napjától 2014. 

október 22. napjáig tartó időtartamra; 

4. kijelenti, hogy a szóban forgó tisztséggel összefüggésben térítési díjat nem biztosít; 

5. jóváhagyja a Városi Szolgáltató Zrt. felügyelőbizottságának 2011. szeptember 21-

2012. április 12. közötti időszakban folytatott tevékenységét; 

6. elfogadja a határozat mellékletét képező az 1. és 3. pontban meghatározott 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot; 

7. felkéri a Vezérigazgatót, hogy a változások cégnyilvántartáson történő átvezetéséről 

gondoskodjon. 

 

Felelős:  
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1-6. pont: Polgármester 

7. Vezérigazgató 

Határidő: 

1-6. pont: azonnal 

7. 2012. május 14. 

 

Az alapító okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

4. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 

szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

8/2004.(III.1.) Önk. sz. rendelet módosításáról 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

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

alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: nem kíván kiegészítést tenni.  

 

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

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: elmondja, hogy a rendelet módosítását az indokolja, 

hogy a nemrégiben hatályba lépett jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a korábbi tilalom 

ellenére a hulladékszállítás díja bizonyos mértékkel emelhető legyen. A jogszabály alapján, ha 

ezt bizonyos feltételek fennállásával képzett áremelési igény esetén, ha ezt a díjat nem vezeti 

be az Önkormányzat, akkor az alkalmazott díjtétel és a jogszabályban meghatározott díjtétel 

közötti különbözetet a szolgáltató felé az Önkormányzatnak díjkompenzáció formájában meg 

kell fizetnie. Ez alapján javasolja mérlegelni a döntés meghozatalát. Felhívja a figyelmet a 

kiegészítésként kiosztott közszolgáltatási szerződésre, amely indokaként elmondja, hogy a 

korábbi szerződések évente kerültek meghosszabbításra, azonban most a 

hulladékgazdálkodást felügyelő szervezet felhívta a figyelmet arra, hogy a közszolgáltatási 

szerződés tartalmazzon egy olyan hulladékgazdálkodási törvénnyel összhangban lévő – max. 

10 éves időtartamra szóló – dátumot, ameddig a szerződést a VSz Zrt-vel az Önkormányzat 

fenn kívánja tartani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztat, hogy az Önkormányzat keresi a Fővárossal az 

agglomerációs együttműködési lehetőségeket.  

 

Magyar Judit képviselő: a VSz Zrt. Vezérigazgatójának véleménye alapján kérdezi, hogy ha 

most díjat emelnek, akkor júliusban ismét szükséges az emelés? Kérdezi továbbá, hogy ha 

nem emelnek díjat, akkor mekkora a kompenzáció összege? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Vezérigazgató úrnak, majd kéri Címzetes 

Főjegyző Asszonyt, adjon választ a kompenzáció összegére.  

 

Somogyi Zsolt vezérigazgató (VSz Zrt.): kb. 15 %-os áremelésről van szó, amely 

összességében mintegy 38 MFt-ot jelent.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a kompenzáció összegére vonatkozóan későbbi 

időpontra tudnának – Vezérigazgató úr segítségével – számításokat végezni.  
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Magyar Judit képviselő: a reorganizációs terv elfogadása során azt kérte, hogy a lakossági 

terheket ne növeljék, ezzel szemben a jelen előterjesztések között három is van, amely a 

lakossági terhek növelésére irányul. Az előterjesztést nem támogatja.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: azért gondolta fontosnak az előterjesztést, a díjemelést 

tartalmazó rendeletetmert már decemberben is szó volt a díjemelésről, de akkor jogszabályi 

korlátozás miatt nem tudott hatályba lépni. Az Önkormányzat bevételeinek növelése volt a cél 

az előterjesztés készítésénél.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: olyan információk birtokában van, hogy akkor kell kompenzálni az 

Önkormányzatnak, ha egyébként a szemétszállítás veszteséges, ezért kérdezi, hogy ez valóban 

így van-e?  

 

dr. Filó András képviselő: emlékeztet, hogy a decemberi 7 %-os emelés a géppark felújítását 

célozta volna, ezért nem érti, hogy miért van most a 15,6 %-os emelés előterjesztve. Úgy érzi, 

hogy bekövetkezik az, hogy Szentendrén mindennek a legdrágábbnak kell lennie. Nem 

támogatja az előterjesztést.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: elmondja, hogy a díjemelés a 

reorganizációs terv része, valamint az is, hogy eszközvásárlás szükséges. Elismeri, hogy a 

díjemelés lakossági teher, de a város nem áll olyan helyzetben, hogy ezt ne lépje meg. 

Megemlíti, hogy ebben az évben már 20 MFt-tal támogatták a VSz Zrt-t.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a díjemeléssel kapcsolatos jogszabályt értelmezi, 

illetve olvassa fel, valamint magyarázatot fűz hozzá.  

 

Tolonics Gyula képviselő: hétfőn jelentkezik munkára a VSz Zrt-nél. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kellő komolyságot kér.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a reorganizációs terv általánosságokról beszélt, most pedig 

kőkeményen szavazni kell. Elismeri, hogy jó lenne, ha a „keresztfinanszírozások” eltűnnének, 

ezért kérdezi, hogy a holdingszerű működés hogyan finanszírozná ezt a problémát? Az 

Önkormányzat a saját cégének történő tartozását hogyan fizeti ki?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ő is nagyon kíváncsi az akcióterv „kibontására”, de még nem 

tartanak a folyamat ezen részénél. Folyamatosan keresik a jogszabályi hátterét, dolgoznak 

rajta.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: elmondja, hogy a jelenlegi 

helyzetben a városnak szüksége van a VSz Zrt. nyereségére is. Számokon keresztül 

illusztrálja a helyzetet, és elmondja, hogy városi szintű közpénz-gazdálkodásban 

gondolkodnak.  

 

Kun Csaba képviselő: a hulladékgazdálkodási törvény parlamenti vitája most folyik, 

amelynek törvényalkotói szándéka, hogy a lerakói díjat meg kell emelni azért, hogy minél 

kevesebb hulladék kerüljön lerakásra, és növeljék a szelektív hulladékgyűjtést. Ennek 

mielőbbi hatékonyságára hívja fel a figyelmet.  
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dr. Filó András képviselő: a VSz Zrt. 20 MFt-os támogatásával kapcsolatban megjegyzi, 

hogy a város tartozik a cégnek 50 MFt-tal. Az előre történő kompenzálást fikciónak tartja. 

Jelzi azt is, hogy a pomázi testület nem fog díjemelést megszavazni, így minden költséget a 

városnak kell majd megfizetnie.  

 

Somogyi Zsolt vezérigazgató (VSz Zrt.): mai napon küldte át Pomázra a díjemelésre 

vonatkozó kérést, 13 %-os emelést. A kompenzáció kérdése Pomáz esetében fennáll, ezért ha 

a testület nem terheli a költségeket a lakosságra, akkor a VSZ Zrt. kérheti a veszteség 

fedezését.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: a 20 MFt-os támogatás és az 50 

MFt-os számlatartozás esetében az egyik az eredmény, a másik a clasch flow szemléletű 

dolog, a kettő nem összevethető  

 

Kun Csaba képviselő: Vezérigazgató úr által elmondott pomázi esetet magyarázza.  

 

Fekete János képviselő: kérdezi, hogy a tervezett emelés egy újabb adó, vagy a VSz Zrt-ről 

és a szemétszállításról szól?  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: a VSZ Zrt. szemétszállításáról szól, 

de a VSz Zrt. szemétszállítás része a szentendrei közpénz állománynak, tehát a 

reorganizációról is szól.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Címzetes Főjegyző Asszonyt kéri, ismertesse a határozat 

módosítását.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: „… úgy dönt, hogy a hulladékdíj emelésből származó 

bevételt az üzleti tervben megjelölt műszaki fejlesztésekre kell fordítani.” 

 

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

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: így nem.  Ígéretet tesz viszont arra, 

hogy eszközbeszerzésre fogják fordítani, de azt, hogy itt pontosan mi van leírva, ezt nem meri 

most bevállalni. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: megismétli az előzőekben ismertetett módosító 

javaslatot.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: ezt így nem szeretné, ezt szavazzák 

meg külön.  

 

Fekete János képviselő: ha az eszközpark fejlesztésére fordítják a díjemelésből származó 

bevételt, akkor támogatják az előterjesztést, ha nem, akkor nem támogatják.  

 

Kun Csaba képviselő: a lerakói díj költségét fedezi alapvetően ez a díjemelés, de 

eszközfejlesztés is lesz.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: a határozati javaslat kiegészítését javasolja azzal, hogy „… 

vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a befolyó plusz bevételből mennyi az, ami adott 
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esetben a járműpark megújítására fordítható, és mennyit lehet adott esetben másra fordítani – 

lásd lerakói díj.” 

 

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

Fülöp Zsolt képviselő úr módosító indítványát, melyet nem támogat.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3745   Száma: 12.04.12/4/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 17:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 35.71 33.33 

Nem 3 21.43 20.00 

Tartózkodik 6 42.86 40.00 

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 - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Nem - 

Kun Csaba GVB elnök Nem - 

Pintér Ádám SZISB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

 

 

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

módosító javaslatot.  

Szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását és az eredeti határozati javaslat „A” pontját:  
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Szavazás eredménye 

 

#: 3746   Száma: 12.04.12/4/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 17:57  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 71.42 66.67 

Nem 2 14.29 13.33 

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 - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Fekete János Tart. - 

Fülöp Zsolt Tart. - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

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

következő határozatot hozza:  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelete 

 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló, többször módosított 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet módosításáról 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében, 

valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. 

§-ában kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet (a 

továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § 

 

A R. 4. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 

 

2. § 

 

 

(1)  A R. 2012. április 15-én lép hatályba. 

(2)  A R. kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2012. április 12. 

 

 

dr. Dietz Ferenc    dr. Molnár Ildikó 

  polgármester      címzetes főjegyző 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

135/2012. (IV. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a hulladékkezelési 

közszolgáltatási díj emelését, és felhatalmazza a Polgármestert a jelen előterjesztés 

mellékletét képező, a köztisztaság tárgyában kötött szerződés módosításáról szóló szerződés-

módosítás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:      Polgármester 

 

 

 

     A 135/2012. (IV.12.) Kt. sz. határozat melléklete 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

mely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre Városháza tér 

3., Adószám:15395364-2-13, statisztikai számjel:15395364-8411-321-13, PIR törzsszám: 

395368), mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), másrészről a Városi Szolgáltató 

Zrt. (2000 Szentendre Szabadkai u. 9. adószáma: 1082262-2-13, cégjegyzékszám: 13-10-

040159,), mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó), együttes említésük esetén Felek (a 

továbbiakban Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
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Felek közös akarattal a közöttük a 2004. márciusban aláírt a háztartási szilárd hulladékkal 

kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására irányuló közszolgáltatási szerződést az 

alábbiak szerint módosítják: 

 

1. A szerződés IV. rész 1.1. pontját az alábbira módosítják: 

 

„Jelen szerződést a felek határozott időre kötik, amely 2017. 12. 31-ig tart. 

 

 

2. A szerződés 4. sz. mellékletét az alábbira módosítják: 

 

4.számú melléklet 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendeletéhez 

 

Ha a gyűjtőedényt a tulajdonos biztosítja: 

Térfogat 

(liter) 

Egységnyi 

díj 

(Ft/ürítés) 

Havi díj 

(Ft) 

50 268 1.161 

60 324 1.402 

80 431 1.867 

120 650 2.813 

240 1.298 5.621 

 

Ha a gyűjtőedényt a közszolgáltató biztosítja: 

Térfogat 

(liter) 

Egységnyi 

díj 

(Ft/ürítés) 

Havi díj 

(Ft) 

660 4.150 17.970 

770 4.785 25.502 

1.100 6.698 42.397 

 

 

A szolgáltató által jelzett zsák (Ft/db) – 2011. évi díj (változatlan) 

 35 literes 212 

 70 literes 395 

 

1 laza m3 kezelési díja – 2011. évi díj (változatlan): 5.005 Ft 

 

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
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A Közszolgáltatási Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul 

érvényesek. 

 

Jelen Szerződésmódosítás a felek által történt aláírást követő napon lép életbe. 

 

Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt helybenhagyva aláírják.  

 

Szentendre, 2012. …………………………………. 

 

 …………………… ………………….   …………………  

   dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó       Somogyi Zsolt 

     polgármester           címzetes főjegyző      vezérigazgató 

              Megrendelő                     Vállalkozó 

 

 

 

 

5. Előterjesztés a hárziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 18/2002. (VI.30.) 

Önk. sz. rendelet módosításáról és az új praxis jogosultjával kötendő megbízási 

szerződésről 
 

 

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

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

bocsátja a határozati javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3747   Száma: 12.04.12/5/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 17:58  

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 - 
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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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

136/2012. (IV. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

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

körzetek meghatározásáról szóló 18/2002. (VI.30.) Önk. sz. rendelet 2012. június 1. 

napjától hatályos I. sz. mellékletében meghatározott 9. körzet ellátására 

 

1. dr. Baracska József háziorvossal megbízási előszerződést köt, majd a praxisengedély 

megszerzését követően a dr. Baracska József személyes közreműködésével működő 

Pro Vóbis Kft.-vel (2000 Szentendre, Rózsa köz 5., 4. lház, 2. em. 3.) megbízási 

szerződést köt a határozat mellékletét képező tartalommal; 

 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott dokumentumokat 

aláírja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:        azonnal 

 

A megbízási szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

6. Beszámoló a belső ellenőrzés 2011. évi tapasztalatairól 

Előadó: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést, kérdezi dr. Molnár Ildikó címzetes 

főjegyzőt, hogy kíván-e még valamit hozzáfűzni a jelentéshez. 
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dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Nem kíván hozzáfűzni. 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3748   Száma: 12.04.12/6/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 17:59  

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 - 

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 - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Távol - 

Tolonics Gyula 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 

137/2012. (IV. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi ellenőrzési munkáról szóló 

beszámoló elfogadja.  

 

Felelős: Polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képzei. 

 

 

7. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket, majd szavazásra 

bocsátja a rendeletet. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3749   Száma: 12.04.12/7/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 18:01  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 73.33 

Nem 1 7.69 6.67 

Tartózkodik 1 7.69 6.67 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 
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dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit Nem - 

dr. Filó András Tart. - 

Fekete János Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

     

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

elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi törvény 16.§ 

(1) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-a alapján 

Szentendre Város Önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

 

1.§ 

 

(1) A Képviselő-testület Szentendre Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló beszámolóját az 1/A és 1/B számú mellékletben foglaltaknak 

megfelelően  

 

11 760 

836 

Ft, 

azaz 

Tizenegymilliárd-hétszázhatvanmillió-nyolcszázharminchatezer forint 

módosított bevételi és kiadási előirányzattal 

7 686 131 Ft, 

azaz 

Hétmilliárd-hatszáznyolcvanhatmillió-egyszázharmincegyezer  forint 

bevételi főösszeggel  

7 574 956 Ft, 

azaz 

Hétmilliárd-ötszázhetvennégymillió-kilencszázötvenhatezer kiadási 

főösszeggel  

hagyja jóvá. 

 

(2) Szentendre Város Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét a 7/A  számú melléklet 

szerint  

 

25 441 965 Ft, azaz 
Huszonötmilliárd – négyszáznegyvenegymillió - 

kilencszázhatvanötezer forint főösszeggel  

 

 jóváhagyja. 

 

(3) Szentendre Város Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványát a 8/A  és 8/B. számú 

melléklet szerint jóváhagyja.  

Az intézmények szabad pénzmaradványát a 8/B. sz. melléklet szerint lehet felhasználni.  

 

 

2.§ 
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(1) A Képviselő-testület a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja az önállóan működő és 

gazdálkodó és az önállóan működő intézmények költségvetési beszámolója kiemelt 

előirányzatainak teljesítését. 

 

(2) A Képviselő-testület az 5., 5/A, 5/B, 5/C, 5/CA és 5/D számú melléklet szerint jóváhagyja a 

Polgármesteri Hivatal előirányzatainak teljesítését. 

 

(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatok teljesítését a 3. számú melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

 

(4) A Képviselő-testület a beruházási  előirányzatok teljesítését a 4. számú melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

 

3.§ 

 

A Képviselő-testület elfogadja a 9, 10/A, 10/B, 10/C,  11, 12.  számú melléklet szerinti 

tájékoztatót az adóbevételek és hátralékok, valamint a közvetett támogatások alakulásáról, 

továbbá a pályázatokról és a polgármesteri keret felhasználásáról.  

 

 

4.§ 

 

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondolkodik. 

 

Szentendre, 2012. április 12. 

 

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képzi! 

8. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város 

forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott 

övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról 

szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendeletének módosításáról szóló…./2012.(…) 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 

 

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

bizottsági elnököknek és képviselőknek. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra 

bocsátja a rendelet módosítását.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3750   Száma: 12.04.12/8/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 18:02  

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 - 

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 - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

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

módosítását elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város forgalmi és parkolási 

rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás 

rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. 

sz. rendeletének módosításáról szóló 19/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a 

végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet, valamint az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

alapján, a közúti közlekedésről szóló 1/1975. (II. 05.) KPM-BM együttes rendelet 

szabályainak betartásával, figyelembe véve Szentendre Város történelmi hagyományait, 

földrajzi adottságait, építészeti jellegzetességeit, a város forgalmi és parkolási rendjéről 

és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, 

valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. sz. 

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

 

 

1. § 
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(1) A R. 7. §-a az alábbi (5a), (5b), (5c) és (12) bekezdésekkel egészül ki: 

„(5a) Szálláshely-szolgáltatói bérlet vásárlására jogosult az a szálláshely-szolgáltató, 

aki tevékenységét valamely parkolási zóna területén belül végzi és szobáinak 

száma meghaladja a saját területén biztosítható parkolóhelyek számát. A 

szálláshely-szolgáltatói bérlet díja a 2. sz. melléklet III. 1. pontjában 

meghatározott (általános tarifájú) bérlet díjával egyezik meg és legfeljebb a 

szálláshely-szolgáltató szobái számának és a saját területén biztosítható 

parkolóhelyek számának különbözetének megfelelő darabszámban igényelhető. A 

szálláshely-szolgáltatói bérleten azonosítóként – a rendszám helyett – a jogosult 

szálláshely-szolgáltató azonosítására alkalmas szöveget kell feltüntetni. A 

szálláshely-szolgáltató jogosultságát a hatósági nyilvántartásba vételéről szóló 

igazolással bizonyítja. 

(5b) A szálláshely-szolgáltatói bérletet kizárólag a szálláshely-szolgáltató vendégei 

használhatják. Ennek igazolása céljából a parkolóhelyek üzemeltetője a 

szálláshely-szolgáltatót a vendég rendszámát is tartalmazó vendégkönyv 

bemutatására hívhatja fel. Amennyiben a szálláshely-szolgáltatói bérletet 

rendeltetésellenesen használták, a szálláshely-szolgáltató a továbbiakban nem 

jogosult szálláshely-szolgáltatói bérlet kiváltására. 

(5c) A szálláshely-szolgáltatói féléves bérlet április 1 – szeptember 30-ig illetve 

október 1. – március 31-ig használható.” 

 

„(12) A parkolási bérleten a parkolóhelyek üzemeltetője – a szálláshely-szolgáltatói 

bérlet kivételével – feltünteti a jármű rendszámát.” 

 

 

(2) A R. 7. § (6) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi szöveg lép: 

„(6) A jelen §-ban meghatározott bérleteket valamint a díjfizetést megkönnyítő parkoló 

kártyát a parkolók üzemeltetésével megbízott parkoló üzemeltető ügyfélszolgálati 

irodájában lehet igényelni. (…)” 

 

 

(3) A R. 8. §-a az alábbi (6a) bekezdéssel egészül ki: 

„(6a) Amennyiben a gépjármű üzemben tartója az ellenőrzés időpontjában érvényes 

parkolójeggyel rendelkezett, de azt nem jelen rendelet előírásai szerint helyezte el, 

vagy a 6. § a) - b) pontjában meghatározott időtartamon belül érvényes 

parkolójeggyel rendelkezett, a pótdíjfizetési felszólítás napjától számított 3 

munkanapon belül a parkolást üzemeltető irodájában a parkolójegy bemutatható. 

Amennyiben a bemutatott parkolójegy az előbbiekben leírtaknak megfelel, úgy a 

pótdíjtartozást a parkolóhelyek üzemeltetője törli a nyilvántartásból. 

A (6) bekezdés a) pontjában meghatározott mentességre naptári hónaponként 

legfeljebb egy alkalommal hivatkozhat a gépjármű üzemben tartója, ha a 

bemutatás időpontjában az adott gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan 

parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díjkülönbözet vagy 

pótdíjtartozás 
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(4) Hatályát veszi a R. 1. sz. melléklet 2. j) pontja.  

 

2. § 

 

(1) E rendelet 2012. április 15. napján lép hatályba.  

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2012. április 12. 

 

 

 

9. Előterjesztés a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. 

(IV.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról szóló …/2012. (…) önkormányzati 

rendelet megalkotásáról 

 Előadó: dr. Török Balázs általános alpolgármester 

 

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

mint előadónak. 

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy 

a rendelet tervezetet elküldte a vállalkozóknak, és a belvárosi kereskedők képviseleti 

szerveinek, akikkel személyesen is tárgyalt. Biztosították róla, hogy elfogadják a 

módosításokat, és többen jelezték, hogy a gátépítés során szeretnék ugyanazt a kedvezményt 

megkapni, mint a belvárosi rekonstrukció alatt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Köszöni a szóbeli kiegészítést,  egyéb kérdés, észrevétel nem 

lévén szavazásra bocsátja a rendelet módosítását.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3751   Száma: 12.04.12/9/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 18:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 83.34 66.66 

Nem 1 8.33 6.67 

Tartózkodik 1 8.33 6.67 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 
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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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Magyar Judit Tart. - 

Fekete János Távol - 

Kun Csaba GVB elnök Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

 

 

 

 

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

módosítását elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló  

13/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendeletének módosításáról szóló  

 

20/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet  

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. 

(IV.15.) Önk. sz. rendeletet (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja. 

 

1. § 

 

(1) A R. 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép (…a rendelet hatálya kiterjed): 

„Minden, Szentendre Város Önkormányzata tulajdonában álló, közterületként 

használt területre.” 
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(2) A R. 2. § (12) bekezdésének szövege helyébe az alábbi szöveg lép: 

„Fő térre 

- megállító tábla csak a városüzemeltetési kérdésekkel foglalkozó szakbizottság 

hozzájáruló véleménye alapján engedélyezhető; 

- mozgatható állványt vagy regálét csak közvetlenül az üzlet homlokzata mellé lehet 

elhelyezni, annak mérete a rá helyezett termékekkel együtt nem haladhatja meg az 

50/200/180 cm-es (mélység, szélesség, magasság) nagyságot és üzletenként csak egy 

darab helyezhető el.” 

 

(3) A R. 3. § (1) bekezdés s) pontja hatályát veszti és a 3. § (5) bekezdése helyébe az alábbi 

szöveg lép: 

„Városnéző, lassú jármű (járműszerelvény), továbbá állati erővel hajtott jármű 

üzemeltetésére és állomáshelyének igénybevételére kizárólag az erre kiírt pályázat 

nyertese jogosult a városüzemeltetési kérdésekkel foglalkozó szakbizottság által 

meghatározott, valamint külön jogszabályban meghatározott feltételekkel.” 

 

(4) A R. 3. § (3) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„a Belvárosban történő árubemutatás  

esetén csak a Főépítész, az Alpolgármester, a városüzemeltetési kérdésekkel 

foglalkozó szakbizottság elnöke, a kulturális kérdésekkel foglalkozó szakbizottság 

elnöke, az Ipartestületek Országos Szövetsége Szentendrei Szervezete által delegált 3 

fő, valamint a Művészeti Tanács tagjai (továbbiakban: ad hoc bizottság) által 

zsűrizett módon végezhet árubemutatást. 

A zsűrizés elektronikus úton történik. Az ad hoc bizottság tagjai szavazataikat az 

elektronikus úton megküldött dokumentumok alapján a megkeresés elküldését 

követő 5. nap végéig (továbbiakban: zsűrizési határidő) elektronikus úton küldik 

meg. A szavazás eredményét a zsűrizési határidőn belül megküldött szavazatok 

alapján kell megállapítani. Szavazategyenlőség vagy szavazat hiányában a 

hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.” 

 

(5) A R. 3. § (6) bekezdése az alábbi h) ponttal egészül ki (Nem kell közterület-használati 

engedélyt kérni): 

„h) magánszemélyek közösségi célú közterület-használatához, ha 

- az nem jár közterület lezárásával, vagy az áthaladó forgalom korlátozásával, és 

- azon bárki részt vehet, és 

- azon nem folytatnak kereskedelmi tevékenységet, és 

- nem történik zeneszolgáltatás.” 

 

(6) A R. 8. § (2) bekezdésének c) pontjában a „20 cm-t” szövegrész „30 cm-t” szövegre 

változik, továbbá i) pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 

„A Dumtsa Jenő utca és a Fő tér területére kérelmezett kerthelyiség vagy vendéglátó 

terasz esetében nem kell a Tervtanács hozzájárulását kérni abban az esetben, ha a  
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közterület használatát a Tervtanács által a fenti területekre elfogadott 

szabályozásnak megfelelő formában kérelmezik.” 

 

(7) A R. 10. § (4) bekezdésének szövege helyébe az alábbi szöveg lép: 

„A közterület-használat díjának megállapítása az alábbiak szerint történik: 

a)  A közterület-használati díjak számítása minden megkezdett m2 után történik. 

b) A közterület-használati díjak összegét az 1. sz. melléklet I. táblázatában foglalt 

díjtételek alapján kell meghatározni. 

c) Az 1. sz. melléklet II. táblázatában meghatározott közterület-használatok 

esetében ha a Kérelmező tagja a Turisztikai Desztináció Menedzsment 

(továbbiakban: TDM) Szervezetnek (16. § 14. pont), és az éves tagdíjat 

megfizette, akkor a II. táblázatban meghatározott díjtételek alapján kell a 

közterület-használati díjat meghatározni. Az éves tagdíj megfizetését a 

Szentendre és Térsége TDM Kft. ügyvezetője igazolja.   

d) Amennyiben a kérelmező kiemelkedő művészeti értékkel bíró árukat 

forgalmaz (16. § 15. pont), akkor az ezen tevékenységéhez kapcsolódó közterület-

használathoz a kérelmezőt 25 % díjkedvezmény illeti meg. 

e) Kulturális- és sportesemények alatt az azokhoz kapcsolódó vendéglátó, szórakoztató 

tevékenységekre és reklámhordozókra napidíjként az 1. sz. mellékletben szereplő 

díjtételek kétszerese is alkalmazható a rendezvény jellegétől függően. 

f) Amennyiben a kérelmező a közterület-használati engedély kiadását a kérelem 

benyújtását követő 30 napon belüli kezdő időponttal kéri, az egyébként irányadó díj 

125 %-a fizetendő. A kérelmet ebben az esetben az engedélyezni kért időtartam kezdő 

időpontját megelőző legalább 10 nappal korábban be kell nyújtani. 

g) Cégért, címtáblát, portált a Művészeti Tanács által jóváhagyott formában 

ingyenesen lehet kihelyezni.” 

 

(8) A R. 10. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: 

„A Művészeti Tanács – az által megállapított eljárási rendben – minden évben 

pályázatot ír ki a „legszebb porta” díj odaítélése céljából. A díj első, második illetve 

harmadik helyezettje a díj megítélése évében fizetett közterület-használati díjának 

összesen 50, 30 illetve 15%-nak megfelelő összegű díjkedvezményben részesül a 

következő évi kérelmeinek elbírálásakor.” 

 

(9) A R. 16. §-a az alábbi 14. és 15. pontokkal egészül ki: 

„14. TDM Szervezet: a Szentendre és Térsége TDM Kft. vezetésével működő, 

városmarketinget támogató hálózati rendszer. A TDM Szervezetnek tagja az, aki a 

Kft.-vel együttműködésben álló egyesületnek tagja. 

15. Kiemelkedő művészeti érték: a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testülete által létrehozott Művészeti Tanács – a Művészeti Tanács által kidolgozott 

eljárási rendben – a kereskedő kérelmére megállapíthatja, hogy a kérelmező 

kiemelkedő művészeti értékkel bíró termékeket forgalmaz. A jelen rendelet 10. § (4) 
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bekezdés d) pontjában meghatározott kedvezmény ezen igazolás birtokában vehető 

igénybe.” 

 

(10) Hatályukat vesztik a R. 17. § (4), (5) és (6) bekezdései, valamint az 1. sz. melléklet 

helyébe a mellékletben meghatározott 1. sz. melléklet lép. 

 

2. § 

 

(1) E rendelet 2012. április 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2012. április 12. 

 

 

10. Előterjesztés a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2003. (V.19.) Önk. 

számú rendelet módosításáról 

 Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

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

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármesternek, az előadónak. 

 

dr. Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Elmondja, hogy az 

előterjesztésben minden benne szerepel. 

 

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

hozzászólásra. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Javasolja, hogy az előterjesztés tekintsék első fordulós tárgyalásnak, 

és a következő területi ülésre újra terjesszék be ezt az anyagot, ahol vegyék figyelembe, hogy 

a minimálbért kereső emberek is a térítésmentes kategóriába tartozzanak. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja Fülöp Zsolt ügyrendi javaslatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3752   Száma: 12.04.12/10/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 18:09  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 7 53.85 46.67 

Nem 1 7.69 6.67 

Tartózkodik 5 38.46 33.33 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

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 - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

Fekete János Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Pintér Ádám SZISB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

     

 

Mikrofonon kívül jelezték, hogy technikai hiba miatt nem jó a szavazás. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: A szavazásra vonatkozóan újra elismétli Fülöp Zsolt ügyrendi 

javaslatát. Megadja a szót dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőnek. 

 

dr. Molnár Ildikó: címzetes főjegyző: Felhívja a Képviselő-testület figyelmét, hogy az 

előterjesztésben szereplő egy Kistérséggel kapcsolatos határozatról, mindenképpen ma kell 

dönteni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja Fülöp Zsolt ügyrendi javaslatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3753   Száma: 12.04.12/10/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 18:11  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 6 46.16 40.01 
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Nem 2 15.38 13.33 

Tartózkodik 5 38.46 33.33 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Nem - 

dr. Kőrösi Tibor Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

Kun Csaba GVB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Pintér Ádám SZISB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

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

elutasította. Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. 

 

Magyar Judit képviselő: Javasolja, hogy a díjak sávosan és jövedelemtől függően legyenek 

megállapítva. Amennyiben minimál bér/fő van egy családnál, akkor 150,- Ft./ nap-ot javasol 

bölcsődei díjként. Ha a minimálbér 1,5 szerese, akkor 250,- Ft/nap. A minimál bér kétszeres 

összege esetében, 350,- Ft/nap. Ezt a javaslatot tudja támogatni. 

 

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

 

dr. Filó András képviselő: Véleménye szerint Szentendre a bölcsődei díjakban is a 

legdrágább települések közé szeretne tartozik. Nem támogatja az előterjesztést.  

 

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

Bizottság elnökének. 

 

Zakar Ágnes OKB elnök: Elmondja, hogy amely szülő minimálbéren van, annak a gyermeke 

rendszeres gyermekvédelmi segélyben részesül. Úgy gondolja, hogy a havi 10.000 forint 

kifizethető. Véleménye szerint Fekete János képviselő ezzel nem ért egyet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a jelenleg 150 fő gyermekből, 50-60 

gyermek térítésmentes. Megadja a szót Fekete János képviselőnek.  

 

Fekete János képviselő: Javasolja elolvasni Zakar Ágnesnek, az Oktatási és Kulturális 

Bizottság elnökének, hogy olvassa el a Szociális, Ifjúsági és Sportbizottság jegyzőkönyvét, 

mert az általa elmondottak nem azt erősítik meg, amit Zakar Ágnes képviselő állít. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Filó András képviselőnek. 

 

dr. Filó András Képviselő: Elmondja, hogy a vállalkozók általában minimálbérre vannak 

bejelentve, holott sokkal több a jövedelmük. Véleménye szerint ezeket is figyelembe kellene 

venni. Továbbá még mindig nem érti, hogy miért Szentendrén kell a legmagasabb bölcsődei 

díjakat bevezetni. 

 

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

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: dr. Filó András hozzászólásával kapcsolatban 

elmondja, hogy az előterjesztésbe beemelt példáknál valóban a felső határ az 500,- Ft/nap, de 

a jogszabály alapján közel 2.000,- Ft/nap a maximum, ami megállapítható.   

 

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

 

Fülöp Zsolt képviselő: Javaslata a differenciált sávos fizetésre irányult, hogy különböző 

élethelyzetektől tegyék függővé a fizetendő bölcsődei díjakat.  Hivatkozik arra, hogy az előbb 

Polányi Sándor reorganizációs alpolgármester fejbólintással jelezte, hogy a sávos differenciált 

díjara vonatkozóan nincs kifogása.  

 

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

 

Magyar Judit képviselő: Az előterjesztésben szereplő táblázatot elemzi. Emlékei szerint, 

amikor a reorganizációs tervet tárgyalták, kérte dr. Polányi Sándor reorganizációért felelős 

alpolgármester úrtól, hogy mérlegeljenek mindig azzal, hogy mekkora hatása, vagy ellenállása 

lehet a döntésnek a városban. Itt 4 millió forintról van szó, és felháborodottak lesznek a 

szülök, még akkor is, hogy ha kötelező az új törvény alapján díjat beszedni. Véleménye 

szerint is jobb lett volna ezt az előterjesztést két fordulóban tárgyalni, ahol már kész 

számításokat lehetett volna végezni a sávos fizetésre vonatkozóan. 

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

Bizottság elnökének. 

 

Pintér Ádám SZISB: Elmondja, hogy a bölcsödébe nagy a túljelentkezés, és már most is 

szociális helyzetük alapján kerülnek be a gyermekek. Tehát a szociális helyzetük alapján 

bekerültek nagy része érintett a kedvezményekben, ahol a differenciálás természetes módon 

megjelenik a rendszerben, mert aki az étkezésre is támogatást kap, az automatikusan 

megkapja a bölcsődei díjaknál is a támogatást, mely ugyan azon a differenciarendszeren 

alapul.   

 

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

Bizottság elnökének. 

 

Zakar Ágnes OKB elnök: Javasolja, hogy ahol a létminimum alá esik az egy főre jutó 

jövedelem, ott is kapjanak mentességet.  

 

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

meg az eddig elhangzott módosításokat. Elsőnek Magyar Judit képviselő indítványát. 
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dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: … a nettó minimálbér alatti 1 főre jutónál  150,- 

Ft/nap, a másfélszeresénél 250,- Ft/nap, és a kétszeresénél pedig 350,- Ft/nap.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi Polányi Sándor reorganizációs alpolgármestertől, 

hogy befogadja-e az indítványt? 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Nem tudja befogadni, mert 

nincsenek mögötte pontos számítások.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja Magyar Judit képviselő javaslatát. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3754   Száma: 12.04.12/10/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 18:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 25.00 20.00 

Nem 2 16.67 13.33 

Tartózkodik 7 58.33 46.67 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Nem - 

Pintér Ádám SZISB elnök Nem - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

dr. Kőrösi Tibor Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

Fekete János Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 

elutasította. Kéri dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőt, hogy fogalmazza meg Zakar 

Ágnesnek, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökének a javaslatát.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: …a nettó minimálbér összegének megfelelő 

jövedelemmel rendelkező családok mentesek maradjanak a gondozási díj megfizetése alól.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi Polányi Sándor reorganizációs alpolgármestertől, 

hogy befogadja-e az indítványt? 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Nem tudja befogadni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja Zakar Ágnes képviselő javaslatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3755   Száma: 12.04.12/10/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 18:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 33.33 26.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 8 66.67 53.33 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Tart. - 

Kiss Károly Tart. - 

dr. Kőrösi Tibor Tart. - 

Kun Csaba GVB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Pintér Ádám SZISB elnök Tart. - 

Fekete János Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 

elutasította. Szavazásra bocsátja a rendeletet. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3756   Száma: 12.04.12/10/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 18:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 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 - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Nem - 

Fülöp Zsolt Nem - 

Magyar Judit Nem - 

Fekete János Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

 

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

és a következő rendeletet alkotta: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete 

 

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint 

a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2003. (V.19.) Önk. sz. rendelet módosításáról 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Sztv.) 58/B. §-ban, 62. §-ban, 92. §-ban, 115. §-ban, valamint a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 

Gyvt.) 29. §-ban kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó 

szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2003. 

(V.19.) Önk. sz. rendeletet (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

1. § 

 

(1) A R. 13., 14. és 15. §-ainak helyébe az alábbi §-ok lépnek: 

 

13.§ 

 

„(1) Az Önkormányzat a Gyvt. 41-42. §-aiban meghatározott „gyermekek napközbeni 

ellátását” a Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde, Szentendre Város Óvodai 

Intézményei (tagóvodái), valamint az Önkormányzat által fenntartott alapfokú 

iskolák útján látja el. 

(2) A Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde alapfeladatának ellátása mellett a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló többször 

módosított 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 44. §-a szerinti időszakos 

gyermekfelügyeletet működtet a normál bölcsődei csoport üres férőhelyein. 

(3) A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a Polgármester hagyja jóvá. 

 

IV. fejezet 

Térítési díjak, térítési díj mérséklése, elengedése 

14. § 

 

(1) Az Önkormányzat által fenntartott intézményekben a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.  

(2) A térítési díjat a hónap 10. napjáig előre kell megfizetni. Ettől eltérően, az 

időszakos gyermekfelügyelet térítési díját a szolgáltatásnyújtás befejezését 

követően azonnal kell a bölcsőde részére megfizetni. 

(3) Az alapellátásban nem kell térítési díjat fizetni azokra a napokra, amikor a gyermek 

hiányzik az intézményből, feltéve, hogy a gyermek távolmaradását a szülő a 

hiányzást megelőző munkanapon az intézmény által meghatározott módon 

előzetesen bejelentette. 

(4) Az étkezésért fizetendő intézményi térítési díjat a Képviselő-testület a mindenkor 

hatályos költségvetési rendeletében határozza meg. 

(5) A Társulás által fenntartott intézményekben fizetendő térítési díjakat a jelen 

rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 

(6) A bölcsődei alapellátásért, valamint az időszakos gyermekfelügyeletért az 

étkezésért fizetendő térítési díjon felül a gyermek gondozásáért (neveléséért, 

nappali felügyeletéért, a vele történő foglalkozásért) külön térítési díjat kell fizetni. 

(7) A bölcsődei alapellátásban a gondozás intézményi térítési díja 500 Ft/nap. A 

bölcsődei időszakos gyermekfelügyelet térítési díja 500 Ft/óra. A bölcsődei 
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időszakos gyermekfelügyelet folyamatos igénybe vétele esetén a gyermek 

gondozásáért fizetendő térítési díj mértéke 60.000 Ft/hó. 

 

15. § 

 

(1)  A személyi térítési díjakat a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 

mindenkor hatályos központi és  helyi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően 

kell megállapítani. 

(2) Szentendre Város Polgármestere méltányossági hatáskörében eljárva, ha a pénzbeli 

és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló mindenkori helyi 

rendeletben meghatározott rendszeres átmeneti segélyre vonatkozó jogosultsági 

feltételek fennállnak, a fizetendő személyi térítési díj összegét csökkentheti vagy 

elengedheti.” 

 

(2) Hatályát veszti a R. 3. § (2) bekezdés d) pontja; a R. 3. § (5) bekezdés e) pontja; 5. §-a; 

valamint 11. §-a.  

 

2. § 

 

(1) E rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

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

javaslatot befogadja. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3757   Száma: 12.04.12/10/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 18:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 91.67 73.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 8.33 6.67 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 
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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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr. Filó András Tart. - 

Fekete János Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

     

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

138/2012. (IV. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Dunakanyari és Pilisi 

Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása fenntartásában működő Dunakanyari Kistérségi 

Szociális Intézmény idősek nappali ellátása szociális szolgáltatás férőhelyeinek száma – a személyi, 

tárgyi feltételek változatlanul hagyása mellett – 30 főről 37 főre emelkedjen, melyből legfeljebb 7 

fő demens ellátott személy lehet. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11. Előterjesztés Szentendre Város Képviselő-testületének a közterület-, utca- és 

városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről szóló 

24/2010. (VII.23.) Önk.sz. rendelet módosításáról szóló …/2012. (….) 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket. Kérdezi dr. Molnár 

Ildikó címzetes főjegyzőtől, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság javaslata 

befogadható-e, mely szerint a rendeletben a házszámozás „Jegyzői hatáskör” helyett a „Jogi 

és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság hatáskörébe tartozzon” szerepeljen? 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Elmondja, hogy a javaslat elfogadásának jogi akadálya 

nincs. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság javaslatát 

befogadta. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a rendeletet. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 3758   Száma: 12.04.12/11/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 18:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 100.00 60.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 9 100.00 60.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   40.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr 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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

 

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

módosítását elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2012. (VI.13.) önkormányzati rendelete 

  

a közterület-, utca- és városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozás 

rendjéről szóló 24/2010. (VII. 23.) Önk. számú rendelet módosításáról  
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

a közterület-, utca- és városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről 

szóló 24/2010. (VII. 23.) Önk. sz. rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:  

 

1.§ 

 

A rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:  

„A közforgalom számára megnyitott magánút elnevezését az önkormányzat nyilvántartásba 

veszi az ingatlan tulajdonosok kérelmére.” 

 

2. § 

 

A rendelet 22. §- a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 „(1) Az épület, telek házszámozásáról - az adott ingatlanra vonatkozó építési, fennmaradási 

illetve használatbavételi engedélyben – a jegyző rendelkezik 

 

(2)  Egy ingatlant csak egy házszámmal szabad ellátni. 

 

(3) Az ingatlanok számozását az alábbiak szerint kell megállapítani: 

a) a főútvonalak melletti ingatlanok számozása a városközpontból kifelé indulva 

történik, 

b) Szentendre város központja a Városháza, 

c) a mellékútvonal számozása a főútvonalnál kezdődik, 

d) a számozás 1-gyel kezdődik – a számok kihagyása nélkül – és a közterülethez 

csatlakozó utolsó ingatlanig tart, 

e) két oldalas utcánál a számozást növekedési irányában haladva jobb oldalon a 

páratlan, bal oldalon a páros számokat kell alkalmazni. Egyoldalas utcánál a 

számozás folyamatosan történik, 

f) a telek és más hasonló alakú közterületek melletti ingatlanok számozása 

folyamatosan emelkedő számsorrendben, az óramutató járásával ellentétes 

irányban történik. A számsor a város középpontja felől becsatlakozó utca jobb 

oldalán kezdődik és a bal oldalán ér véget, 

g) a kialakult számozás után megosztott ingatlanok házszáma megmarad 

(megszűnik) és az újonnan kialakult telkek száma a, b, c, d, stb. alátörést kap 

(5/a, 5/b. stb.), 

h) a lakótelepi épületeket lépcsőházanként kell házszámmal ellátni. 

 

(4)  Egy ingatlanon több különálló épület esetén házszámukat arab számmal történő 

alátöréssel (pl. 1/1, 1/2, 1/3 stb.) kell megkülönböztetni. 

 

 

 

 

(5) Az ügyfél kérelmére az ingatlan házszámának megváltoztatása csak abban az esetekben 

lehetséges, ha 

a) az ingatlan házszáma a hivatalos ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel, csak 

helyrajzi számmal meghatározott, vagy 

b) több ingatlan azonos utcanév és azonos házszámmal szerepel a hivatalos 

ingatlan-nyilvántartásban, vagy 
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c) az ingatlan utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése nem a 

kialakult növekvő számsorban található, vagy 

d) az ingatlan megosztásra , vagy 

e) ingatlanok egyesítésére került sor. 

 

(6) A (5) bekezdésben meghatározott esetekben az ingatlan házszámának 

megváltoztatásáról a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság hatáskörébe tartozik.  

(7) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból vagy annak a személynek a 

kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.” 

 

3.§ 

A rendelet 26. § utolsó francia bekezdése törlésre kerül. 

 

4. § 

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

 (2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

12. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szabálysértési 

rendelkezéseket tartalmazó egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 

…/2012. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról  

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

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

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

bocsátja a rendeletet.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3759   Száma: 12.04.12/12/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 18:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 100.00 60.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 9 100.00 60.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   40.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 
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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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

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

elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete  

a szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó egyes önkormányzati rendeletek 

módosításáról  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. II. évi törvény 254. § (2) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve az alábbi 

rendeletet alkotja.  

 

1. § 

 

Hatályát veszti 

a) a  közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. 

rendelet 13. § (3) bekezdése; 

b) a plakátok, falragaszok, valamint a reklámhordozók elhelyezésének szabályairól szóló 

19/2005.(V.19.) Önk. sz. rendelet preambulumában a „továbbá a szabálysértésekről 

szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján” 

szövegrész, valamint a 12. § (9)-(11) bekezdései; 

c) a város köztisztaságáról szóló 44/2008. (XII.17.) Önk. sz. rendelet 17. § (1)-(11) 

bekezdései; 

d) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdései; 

e) a Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről szóló 34/2005. (X.18.) 

Önk. sz. rendelet preambulumának a „valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi 

LXIX. Tv. 1. §-ában” szövegrésze, a „továbbá az ehhez kapcsolódó egyes 

cselekmények szabálysértéssé nyilvánításáról” szövegrész, valamint a 22. §-a; 

f) az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 47/2000. (IX.15.) Önk sz. 

rendelet 11. § (1)-(3) bekezdései; 
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g) a szeszesital-fogyasztásának közterületen való korlátozásáról szóló 21/2004. (VI.08.) 

Önk. sz. rendelet preambulumának a „valamint a szabálysértésekről szóló, többször 

módosított 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésében” szövegrész, és a 4. §-a; 

h) a város forgalmi és parkolás rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott 

övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról 

szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendelet 27. §-a; 

i) az állattartásról szóló 12/2010. (IV.15.) Önk sz. rendelet 16. § (2)-(6) bekezdései; 

j) a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 17/2009. (V.20.) Önk. sz. rendelet 

preambulumában az „összhangban az 1999. évi LXIX. törvénnyel” szövegrész, és a  6. 

§ (1)-(2) bekezdései; 

k) a város címerének és zászlójának alapításáról, valamint a jelképek és a „Szentendre” 

név használatának rendjéről szóló 41/2007. (IX.20.) Önk. sz. rendelet 13. §-a, valamint 

a 9. § (8) bekezdésének a „vagy a 13. § (1) bekezdés szerinti szabálysértést elköveti” 

szövegrésze; 

l) a közterület-, utca- és városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozás 

rendjéről szóló 24/2010. (VII. 23.) Önk. sz. rendelet 28. §-a; 

m) az egyes vállalkozási formák gyakorlásának területi korlátozásáról szóló 37/2003. 

(VI.18.) Önk. sz. rendelet 3. § (2) bekezdése; 

n) a temetőkről és a temetkezésről szóló 7/2006. (II.17.) Önk. sz. rendelet 6. § (2) 

bekezdésének „illetve szabálysértési eljárást folytat le” szövegrész, és a 26. §-a. 

 

2. § 

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

 (2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

13. Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló értékesítésre kijelölt 

ingatlanok pályázati bírálatáról, ingatlan értékesítéséről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

Gabay Anett vagyonhasznosítási referensnek, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet.  

 

Gabay Anett vagyonhasznosítási referens: Elmondja, hogy az I-es határozati javaslattal 

kapcsolatban készült egy előterjesztés kiegészítés. Az Evező utcai ingatlanra egy pályázat 

érkezett, amely formailag és tartalmilag elfogadható, a pályázó megajánlotta a minimum 

vételárat.  

A II. határozati javaslatnál az Ady Endre u. ingatlan értékesítésével kapcsolatban nem 

érkezett pályázat, így azt eredménytelennek javasolt nyilvánítani. A III. határozati javaslatnál 

ahol a Puskin utcai ingatlanról van szó, 1056  m² terület kerül értékesítésre 10.560.000,- forint 

értékben, továbbá a 8954/3 hrsz-ú forgalomképtelen ingatlanból 47 m² és 20 m² értékesítésre 

kerül a szomszédos ingatlanok tulajdonosának 670.000,- forint értékben.  A IV-es határozati 

javaslatnál 3772/3 hrsz-ú 298 m² nagyságú ingatlant Valentin Jánosnak  értékesítik 4.231.600 

forintért.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Köszöni a tájékoztatást, egyéb kérdés, észrevétel nem lévén 

egyben szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 

 

Szavazás eredménye 
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#: 3760   Száma: 12.04.12/13/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 18:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 9 100.00 60.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 9 100.00 60.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   40.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr 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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Magyar Judit Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

     

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

javaslatokat elfogadta, és a következő határozatokat hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

139/2012. (IV. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 38/2 és 38/3 hrsz-ú, természetben 

az Evező utcában található 1249 m2 nagyságú ingatlanok értékesítésének pályázati 

eredményét az alábbiak szerint határozza meg: 
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- a Munkacsoport (Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és 

Városüzemeltetési Bizottság elnöke, vagy az elnök által kijelölt bármely bizottsági 

tag, a Vagyongazdálkodási csoport munkatársa) által készített összegzését elfogadja, 

- a pályázat nyertesének Német Rolandot hirdeti ki, 

- a 38/2 és 38/3 hrsz-ú ingatlanokat Német Rolandnak értékesíti 11.615.700 Ft 

összegért; 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a szerződést a 

pályázat nyertesével, Német Rolanddal megkösse. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. május 30. 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

140/2012. (IV. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 44169/2 hrsz-ú ingatlan, 4416/2/A és a 

4416/2/B. épület, természetben a Szentendre, Ady Endre utcában lévő ingatlan 

értékesítésének pályázatát eredménytelenné nyilvánította.  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

141/2012. (IV. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. megállapítja, hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában áll a 8964/1 hrsz-ú, 

természetben a Puskin utcában lévő, összesen 1398 m2 nagyságú beépítetlen terület 

megnevezésű ingatlan; 

2. megállapítja, hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában áll a 8954/3 hrsz-ú, 

természetben a Puskin utcában lévő. 1613 m2, közterület megnevezésű ingatlan; 

3. úgy dönt, hogy a 8964/1 hrsz-ú ingatlanból 1056 m2- értékesít a szomszédos 

ingatlanok tulajdonosának, Csányi Juditnak az értékbecslésben meghatározott 10.000 

Ft/m2 értéken; 

4. úgy dönt, hogy a 8954/3 hrsz-ú ingatlanból 47 m2-t és 20 m2-t értékesít a 8963/7 hrsz-

ú a szomszédos ingatlanok tulajdonosának, Csányi Juditnak a 8963/7 hrsz-ú 

ingatlanhoz csatolva; 

5. úgy dönt, hogy a 8963/7 hrsz-ú ingatlanból 5m2-t telekcsereként  8954/3 hrsz-ú 

ingatlanhoz csatol; 

6. úgy dönt, hogy az értékesítés lefolytatása érdekében 8954/3 hrsz-ú ingatlant a 

forgalomképtelen törzsvagyonból kiemeli és a forgalomképes ingatlanok közé sorolja; 

7. felkéri a Polgármestert, hogy az adás-vételi szerződést kösse meg.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő:  2012. május 30. 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

142/2012. (IV. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. a 3772/3 hrsz-ú 298 m2 nagyságú ingatlan értékesítéséről szóló 23/2012 (I.19.) Kt.sz. 

határozatát annyiban módosítja, hogy az értékesítésre kijelölt ingatlant Valentin 

Jánosnak, az ingatlan eddigi használójának kínálja fel az értékbecslésben szereplő 

4 231 600 Ft vételáron; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az adás-vételi szerződést kösse meg halasztott adásvétel 

révén a vételár felének szerződéskötéskor, a másik felének 4 éven belüli megfizetési 

kötelezettsége mellett. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő:  2012. május 30. 

 

 

14. Előterjesztés a belvárosi konflisok üzemeltetésére kiírt pályázat bírálata 

 Előadó: dr. Török Balázs általános alpolgármester 
 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket, melyhez 

előterjesztés kiegészítés is készült. Megadja a szót Gabay Anett vagyonhasznosítási 

referensnek. 

 

Gabay Anett vagyonhasznosítási referens: Elmondja, hogy a pályázatra két ajánlat érkezett. 

Név szerint Gubacsi Gergő, és Bubla János. Gubacsi Gergő megajánlotta a minimum 60.000 

Ft/ havi használati díjat, és a Fő téri várakozóhelyre adta be ajánlatát. Egyetlen probléma 

merült fel az ajánlatával kapcsolatban, mégpedig az, hogy jelenleg nem rendelkezik 

vállalkozói engedéllyel, amely a pályázati kiírásban feltételként szerepel. Viszont nyilatkozott 

arról, hogy amennyiben megnyeri a pályázatot, akkor kiváltja a vállalkozói engedélyét. A 

másik pályázó Bubla János, aki 25.000,- Ft/hó használati díjat ajánlott meg, és szintén a Fő 

téri várakozóhelyet jelölte meg. Miután a minimális használati díjat, a 60.000,- Ft/hó díjat 

nem állapította meg, továbbá azon pályázati feltétlenek sem felel meg, hogy a pályázóknak 

nem lehet köztartozása az Önkormányzat felé, Bubla János pályázata érvénytelen. A 

Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság javaslata, hogy mindkét pályázat 

eredménytelennek nyilvánítsa a Képviselő-testület, és a pályázatot újbóli kiírásra javasolják.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztés kiegészítésben lévő 

határozati javaslat tartalmazza a bizottsági javaslatot. Megadja a szót Kiss Károly 

képviselőnek. 

 

Kiss Károly képviselő: Az új pályázati kiírást támogatja, kivéve, hogy szeretné, ha a konflis 

továbbra is a Fő téren lehetne jelen.  

 

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

 

dr. Filó András képviselő: Úgy tudja, hogy Gubacsi Gergő pályázó Tahitótfalun lakik, 

miután itt Szentendrén nem lehet köztartozása a pályázónak, ezért javasolja, hogy nézzék 

meg, hogy lakhelye szerinti Önkormányzatnál van-e köztartozása. Javasolja, hogy 
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amennyiben nem szentendrei a pályázó, úgy hozzon igazolást a lakóhelye szerinti 

Önkormányzattól, hogy nincs köztartozása.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Erről a javaslatról szavaztat, kéri dr. Molnár Ildikó címzetes 

főjegyzőt, hogy fogalmazza meg a javaslatot. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Véleménye szerint ez a pályázati kiírásba kerüljön bele 

egy új feltételként, hogy „akinek nem szentendrei a vállalkozása, az a vállalkozás székhelye 

szerinti köztartozás mentességét is igazolni köteles”. 

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3761   Száma: 12.04.12/14/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 18:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 8 80.00 53.34 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 2 20.00 13.33 

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 - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Magyar Judit Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Tart. - 

Pintér Ádám SZISB elnök Tart. - 

Fekete János Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

dr. Kőrösi Tibor Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

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

Megadja a szót Kiss Károly képviselőnek. 
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Kiss Károly képviselő: Szavazást kér, hogy a konflis várakozó helyeként a Fő tér 

megmaradjon. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Fő téri helyszín megmaradt  

Dumtsa és a Péter Pál út sarkán.  

 

Kiss Károly képviselő: Véleménye szerint az nem a Fő tér. Az a lényeg, hogy továbbra is a 

Fő téren maradjon a várakozóhely. 

 

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

Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 

 

Kun Csaba GVB elnök: Kéri a Képviselő-testületet, hogy ezt a javaslatot ne szavazzák meg, 

mert nagyon nagy konfliktus lehetőséget ad a Fő téri vendéglátó egységek miatt. 

Célszerűbbnek tartja az új helyszínt.  

 

Kiss Károly képviselő: Egy perc hozzászólást kér még ügyrendben. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja Kiss Károly ügyrendi kérését. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3762   Száma: 12.04.12/14/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 18:48  

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 - 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Magyar Judit Igen - 

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

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

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

képviselő egy perc hozzászólási kérését elfogadta.  

 

Kiss Károly képviselő: Nem érti, hogy miért nem lehetséges a Fő téren lévő várakozás, 

hiszen az előterjesztés mellékleteként szerepel, hogy a Fő téren lévő vállalkozók támogatják 

az ott várakozást.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja Kiss Károly képviselő javaslatát. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3763   Száma: 12.04.12/14/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 18:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 27.27 20.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 8 72.73 53.33 

Szavazott 11 100.00 73.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 4   26.67 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

dr. Filó András Igen - 

Kiss Károly Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Dicső Zoltán Tart. - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Tart. - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Tart. - 

dr. Kőrösi Tibor Tart. - 

Kun Csaba GVB elnök Tart. - 

dr. Pázmány Annamária Tart. - 

Pintér Ádám SZISB elnök Tart. - 

Zakar Ágnes OKB elnök Tart. - 

Fekete János Távol - 
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Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

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

javaslatát elutasította. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3764   Száma: 12.04.12/14/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 18:49  

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 - 

dr. Filó András 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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fekete János Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula 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 

143/2012. (IV. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belvárosi konflisok 

üzemeltetésére kiírt pályázatot a 2 mellékelt érvénytelen pályázat miatt újból kiírja a korábbi 

pályázathoz képest az alábbi módosításokkal: 

- beadási határidő: 2012. május 2., 

- a betartott fizetési megállapodással rendezett tartozás a pályázat során nem minősül 

kizáró feltételnek, 

- a Fő téri kocsiállás helyett a Dumtsa Jenő utca és Péter Pál utca sarkán, a bank 

oldalában történő várakozóhelyet jelöli meg pályázható helyszínnek, 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a pályázatot ilyen módon 

haladéktalanul írja ki, küldje meg a lezárt pályázatban résztvevőknek is és a májusi rendes 

testületi ülésre terjessze elő a pályázati eredményt és szerződéskötési javaslatot. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képzi.  

 

 

15. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium tornatermének 

a Farkasvár Kulturális és Diáksport Egyesület általi felújításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket. Felolvassa az 

Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát, melyet befogad. Egyéb kérdés, észrevétel nem 

lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3765   Száma: 12.04.12/15/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 18:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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 
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Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr. Filó András 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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Távol - 

Fekete János Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

144/2012. (IV. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. elfogadja II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium tornatermének az 

iskolában működő Farkasvár DSE által történő felújításának tartalmát és annak 

megvalósításához tulajdonosi hozzájárulását adja a határozat 1. melléklete szerint 

azzal, hogy az Önkormányzat a fejlesztés tulajdonjogát megszerzi, de a fejlesztéshez, 

illetőleg annak fenntartásához sem pénzügyi kötelezettségvállalást, sem egyéb 

támogatást nem nyújt, kivéve az iskola ingatlanára terhelendő, a társasági adóról és az 

osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (6) bekezdés a) pont szerinti 

jelzálogjogot, melyhez hozzájárul. 

2. elfogadja a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium és a Farkasvár 

Kulturális és Diáksport Egyesület közötti bérleti szerződést a határozat 2. melléklete 

szerinti tartalommal, felkéri az iskola Igazgatóját annak aláírására. 

 

Felelős:  
1. pont: Polgármester 

2. pont: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium Igazgatója 

Határidő: azonnal 

 

[Közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalandó] 
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NYILATKOZAT 

 

Alulírott Szentendre Város Önkormányzata (székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3.) 

ezúton kijelenti, hogy a tulajdonában álló Szentendre 2328 hrsz-ú ingatlannal (a 

továbbiakban: „Ingatlan”) kapcsolatban ezúton hozzájárul ahhoz, hogy az Ingatlanon a 

Farkasvár Kulturális és Diáksport Egyesület (székhelye: 2000 Szentendre, Rákóczi u. 6, a 

továbbiakban: „DSE”) által a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 

törvény és a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 2011. július 1-jén életbe lépett módosításaival, 

illetve az ezekhez kapcsolódóan elfogadott, szintén 2011. július 1. napján hatályba lépett, a 

látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a 

támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 

107/2011.(VI.30.) számú kormányrendelettel bevezetett, a látvány-csapatsportok 

támogatására szolgáló adókedvezmény (a továbbiakban: „Támogatás”) felhasználásával 

megvalósítandó sportcélú beruházás (a továbbiakban: „Beruházás”) üzembe helyezését 

követő legalább 15 év időtartamra - a Beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a 

Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig 

jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 

 

A jelen nyilatkozat a Támogatás DSE általi igénybevételéhez szükséges sportfejlesztési 

program illetékes szerv általi jóváhagyása, illetve a kapcsolódó támogatási igazolás illetékes 

szerv általi kibocsátása céljából került kiadásra. 

 

Az Önkormányzat kijelenti továbbá, hogy a jelen nyilatkozat kiadását Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a […] számú határozatával jóváhagyta. 

 

 

Szentendre, 2012. március  […] 

 

Szentendre Város Önkormányzata 

 

 

 

 

_____________________ 

Tulajdonos 

[…] 

 

 

 

Ellenjegyzem, 

Szentendre, 2012. március  […] napján 

 

 

 

 

___________________ 

[…] 

 

A Bérleti szerződésre vonatkozó melléklet a jegyzőkönyv mellékletét képzi! 
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16. Előterjesztés a kistérségi csatorna beruházásról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

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

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

bocsátja a határozati javaslatot.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3766   Száma: 12.04.12/16/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 18:51  

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. Filó András 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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Távol - 

Fekete János Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. 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 

145/2012. (IV. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Környezet és Energia Operatív 

Program támogatási rendszeréhez a KEOP Szennyvízelvezetés és tisztítás KEOP-1-2-0/B/10 

konstrukcióra benyújtott ,,Szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések 

csatorna hálózatának bővítése" című, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0061 azonosító számú pályázat 

kapcsán elfogadja a Dunakanyari Csatornázási Társulás (Székhely: 2017 Pócsmegyer, 

Hunyadi utca 6.) és a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat (székhely: 2000 

Szentendre Duna korzó 18.) között kötendő társberuházói megállapodást a határozat 

melléklete szerinti tartalommal. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A megállapodás a jegyzőkönyv másolatát képezi. 

 

 

17. Előterjesztés Fő téri vendéglátó kitelepülések helye módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

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

Alföldiné Petényi Zsuzsannának ismertesse a Képviselő-testület tagjaival az előterjesztést.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: Elmondja, hogy a Művészeti Tanács megtárgyalta az 

előterjesztésben szereplő javaslatot, és csak részben támogatta az előterjesztés mellékletét 

képező plusz kitelepülési helyeket. Voltak olyan javaslatok amelyeket támogattak, a 

Kereskedőház előtt lévő kitelepülés szélesítését egészen a ház faláig szintén támogatta, 

viszont azt nem javasolja, hogy a Képtár előtti területen is legyen kitelepülés. Továbbá 

szintén nem javasolta azt, hogy a Régimódi vendéglő előtt a 3 méteres szélesítés 4 méterre 

szélesedjen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi, hogy a határozati javaslat tartalmazza-e a Művészeti 

Tanács által tett javaslatokat. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: A határozati javaslat nem tartalmazza a Művészeti 

Tanács javaslatát, ezért amennyiben a Művészeti Tanács javaslatát a Képviselő-testület 

fogadja, akkor az előterjesztés mellékletét képező térképen a módosításokat javítani kell.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdése a Főépítészhez, hogy a Művészeti Tanács javaslata 

befogadható-e?  
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Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész:  A szakmai álláspont, hogy a Művészeti Tanács 

javaslata városképi szempontból befogadható, gazdasági szempontból viszont előnytelen az 

eredeti javaslathoz képest.  

 

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

Kiss Károly képviselő: Felhívja a figyelmet, hogy a határozat mellékletét képező térképen, 

ahol a Rákóczi utca kezdődik, majdnem egymást érik több méteren keresztül a szembenlévő 

kitelepülések. Problémásnak tartaná baleset esetén a Tűzoltóautó bejutását.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsa főépítész: Az elmúlt évek gyakorlatában is ugyan ez a kitelepülés 

volt és a Tűzoltók eddig is azt mondták, hogy ha havaria van, akkor áthaladásuk megoldott.  

 

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

Városüzemeltetési Bizottság Elnökének. 

 

Kun Csaba GVB elnök: Véleménye szerint az eredeti verziónál kell maradni pénzügyi okok 

miatt. Jelentős pénzügyi bevételt jelentene, mind a Kereskedőház, mind pedig a Régimódi 

Vendéglő kiesése.  

 

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

 

dr. Filó András képviselő: Nem érti, hogy ha a konflis a Fő téren lesz, akkor hogyan fog arra 

közlekedni.  

 

Mikrofonon kívül jelzik számára, hogy a konflist kiszavazták a Fő térről.  

 

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

Városüzemeltetési Bizottság Elnökének. 

 

Kun Csaba GVB elnök: Elmondja, hogy eddig is három méter volt a távolság a kitelepülések 

között, és elfért a konflis. Továbbra is inkább az az érdeke a városnak, hogy a kitelepülési 

díjakból bevételhez jusson, mint az, hogy a konflis miatt a kitelepülések vissza legyenek 

szorítva. 

 

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

alpolgármesternek. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: Úgy gondolja, hogy a nagyobb 

kitelepülés, nagyobb bevételt jelent, és a kitelepülök is szeretik, és a turisták is.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Alföldiné Petényi Zsuzsannának ismertesse a 

Képviselő-testület tagjaival az előterjesztést.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Kereskedőház 

jelenleg nem igényelte a kitelepülését a Képtár elé, ez csak egy lehetőség. A Régimódi 

Vendéglő viszont igényelte, hogy 3 méterről 4 méterre szélesedjen a kitelepülési lehetősége. 

 

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

 

#: 3767   Száma: 12.04.12/17/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 18:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András 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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

 

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

elfogadta és a következő határozatot hozza:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

146/2012. (IV. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság valamint a Művészeti Tanács javaslatának ismeretében támogatja a Fő téri 

közterületek használatára 2011. novemberében bemutatott elrendezés módosítását a határozat 

mellékletét képező terv szerint. 

 

Felelős: Polgármester 
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Határidő: azonnal 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

18. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. Felügyelőbizottsági ügyrendjének 

jóváhagyásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

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

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3768   Száma: 12.04.12/18/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 19:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András 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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. 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 

147/2012. (IV. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Városi Szolgátató Zrt. 

felügyelőbizottságának ügyrendjét a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

19. Előterjesztés Fekete János Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. 

felügyelőbizottságában, valamint a Közbeszerzési Bizottságban betöltött 

tisztségéről történő lemondásáról és új tag választásáról, továbbá Hopka Károly, 

a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának 

visszahívásáról és új tag megválasztásáról, valamit a MűvészetMalom, mint 

telephely törtélésről 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket, majd személyi 

javaslatokat kér a Képviselő-testülettől. Megadja a szót Kun Csabának, a Gazdasági és 

Városüzemeltetési Bizottság elnökének.  

 

Kun Csaba GVB elnök: Javasolja, hogy vegyék le az előterjesztést a napirendről, és május 

havi rendes Képviselő-testületi ülésen tárgyalják meg azzal, hogy a Képviselő-testület 

szüntesse meg a Tulajdonosi Bizottságot és helyette egy ügyrendtől független felügyelő 

bizottságot hozzanak létre, így kevesebb személyt kellene delegálni ebbe a lassan megszűnő 

Kft-be.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja Kun Csaba képviselő javaslatát, hogy az 

I-es határozati javaslat megtárgyalását májusban tárgyalja a képviselő-testület. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3769   Száma: 12.04.12/19/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 19:02  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András 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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

     

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

148/2012. (IV. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testülete a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. 

felügyelőbizottsági tagságáról nem hozott döntést. Az előterjesztést levették a napirendről, és 

a 2012. májusi rendes Képviselő-testületi ülésen tárgyalják újra.  

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Személyi javaslatot kér a II-es határozati javaslathoz Fekete 

János helyére. Miután nem érkezett javaslat, dr. Kőrösi Tibort javasolja. Továbbá javaslatot 

kér Hopka Károly helyére a III. határozati javaslatba. Megadja a szót dr. Filó András 

képviselőnek. 

 

dr. Filó András képviselő: Mezei Margit-ot javasolja a Kulturális Központ Felügyelő 

Bizotságába. 

 

dr. Kőrösi Tibor  képviselő: Két perc szünetet kér. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Ügyrendben két perc szünetről szavaztat.  

 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3770   Száma: 12.04.12/19/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 19:03  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András 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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

     

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

tett javaslatot elfogadta.  

 

19.03 órától  19.05 óráig szünet.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Kérdezi dr. Kőrösi Tibor képviselőt, hogy elvállalja-e a 

Közbeszerzési Bizottságba a megbízatást. 
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dr. Kőrösi Tibor képviselő: Igen, elvállalja.  

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3771   Száma: 12.04.12/19/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 19:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András 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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

     

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

javaslatokat elfogadta, és a következő határozatokat hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

149/2012. (IV. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bizottságba a 

lemondott Fekete János helyére 2012. április 13-i hatállyal dr. Kőrösi Tibor-t (anyja neve: 
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Pósa Katalin; születési hely és idő: Debrecen, 1973.03.24.; lakcím: 2000. Szentendre, Egres út 

68/A) választja meg. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

150/2012. (IV. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. felügyelőbizottságából Hopka Károly 

felügyelőbizottsági tagot visszahívja; 

2. a visszahívott Hopka Károly helyére Mezei Margit-ot (anyja neve: Benkovics Margit; 

születési hely és idő: Szentendre, 1960.10.15.; lakcím: 2000. Szentendre, Hamvas 

Béla u. 36. fszt.2.) választja meg 2012. április 13. napjától 2014. október  22. napjáig. 

3. kijelenti, hogy a felügyelőbizottsági tag a tisztség ellátásáért díjazásban nem részesül; 

4. úgy dönt, hogy a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. telephelyei közül a 

MűvészetMalom törlésre kerül; 

5. felkéri az Ügyvezetőt, hogy a változások cégnyilvántartáson történő átvezetéséről 

gondoskodjon. 

 

Felelős:  

1-4. pont: Polgármester 

5.pont: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetője 

Határidő: 

1-4. pont: azonnal 

5.pont: 2012. május 14. 

 

 

20. Előterjesztés Szentendre Város Óvodai Intézményei intézményvezetői 

pályázatának kiírásáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

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

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3772   Száma: 12.04.12/20/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 19:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 
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Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András 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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

151/2012. (IV. 12.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. elfogadja a határozat 1. számú mellékletét képző Szentendre Város Óvodai Intézményei 

intézményvezetői megbízására kiírt pályázatok tartalmát, és az intézményvezetői 

pályázatokat kiírja; 

 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázati felhívások Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján 

és az Oktatási és Kulturális Közlönyben történő megjelenéséről intézkedjen, és a 

pályázati eljárásokat folytassa le; 

 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett pályázatokat elbírálásra terjessze be a 

Képviselő-testület 2012. évi szeptemberi ülésére. 

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: 2012. szeptemberi Képviselő-testületi ülés 

 

Az intézményvezetői pályázat kiírás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavaztat az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 

személyszállítás tarifájáról szóló rendelet megtárgyalásának napirendre vételéről.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3773   Száma: 12.04.12/21/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 19:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András 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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

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

napirendre tűzi. 

 

21. Előterjesztés az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 

tarifájáról 

 Előadó: dr. Török Balázs alpolgármester 

 

Megérkezik a terembe Tóth Sándor tanácsadó.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplőket,  felolvassa a 

Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság javaslatát. Kéri dr. Dóka Zsolt Jogtanácsos és 

Közbeszerzési szakértőt, hogy foglalja össze a VOLÁNBUSZ Zrt-vel kapcsolatos 

tudnivalókat. 

 

dr. Dóka Zsolt Jogtanácsos és közbeszerzési szakértő: Nagyon sok olyan település küldte 

vissza, aki nem működtet helyi tömegközlekedést. A helyi tömegközlekedést működtetők 

közül vannak olyan települések, ahol hasonló feltételekkel működik, és hasonló árszinten a 

tömegközlekedés. De vannak kedvezőbb díjazási feltételekkel működő települések. Ezen 

kívül vannak olyanok, melyek autóbusszal végzet menetrend szerinti helyi személyszállításról 

szóló törvény szerinti megoldással éltek, mások viszont iránytaxikkal, és bevásárlóközpontok 

által működtetett járatokkal oldják meg részben, vagy egészben a közlekedést. Továbbá 

elmondja, hogy ahol a VOLÁNBUSZ Zrt. a szolgáltató, ott ugyanaz az árszint, mint 

Szentendrén. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Megadja a szót Tóth Sándor 

tanácsadónak 

 

Tóth Sándor tanácsadó: Összefoglalja, amit a szakmai javaslatban már elmondott a 

tarifaemeléssel kapcsolatban. Több mint két évvel ezelőtt volt utoljára tarifaemelés, ezért ez 

egy kétéves ciklus emelése. Véleménye szerint a mértéke korrekt, figyelembe vették az 

infláció mértékét. Amennyiben figyelembe veszik a szolgáltatónál felmerülő költségeket, és 

ezen belül kiemelten az üzemanyag árat, lényegesen meghaladja ezt a mértéket. Az 

Önkormányzatnak fizetési kötelezettsége van a felmerült költségek erejéig. Tehát vagy az 

utasnak, vagy az Önkormányzatnak meg kell téríteni a költségeket, tehát javasolja azt 

mérlegelni, hogy a szolgáltatást ténylegesen igénybevevő utasok, illetve az Önkormányzat 

mennyit fizessen. A javaslat kis mértékben tartalmaz átcsoportosítást, hogy a szolgáltatást 

ténylegesen igénybevevő utasok többet fizessenek, de még ezzel együtt is kevesebb, mint 

amit az Önkormányzat fizet. Éves szinten, egy évben az utasok által fizetett összes bevétel 78 

millió forint, míg az Önkormányzat támogatása 85 millió forint, amennyiben megszületik a 

megállapodás, tehát az Önkormányzat 7 millió forinttal többet fizetne azután is, mint az 

utasok összességében.  

  

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

 

dr. Filó András képviselő: Kérdése, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt-nek akkor is fenn maradna ez 

az igénye, hogy ha helyközi járatok összegét levonnák belőle? Van-e erre lehetőség a 

szerződésben kitérni? 

 

Tóth Sándor a szerződés az eleve csak a helyi járatokra szól. A helyközi járatok ügyében a 

Minisztériummal kell megállapodni. A VOLÁNBUSZ Zrt. által összeállított szerződés 

tervezetnek a lényege, hogy a helyközi járatok után véleménye szerint nem kellene az 

Önkormányzatnak fizetni, a javaslat az, hogy csak abban az esetben fizessen az 

Önkormányzat, hogy ha a helyi tarifa elfogadása miatt van vesztesége a szolgáltatónak.  

 

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

rendeletet. 

 

Szavazás eredménye 
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#: 3774   Száma: 12.04.12/21/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 12 19:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 80.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 80.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   20.00 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András 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 - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Tolonics Gyula Távol - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - 

 

 

 

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

elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2012. (IV. 20.) önkormányzat rendelete 

 

Szentendre város közigazgatási határán belüli helyi autóbusz közlekedés 

legmagasabb díjtételeinek megállapításáról 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának megállapításáról és az utazási 

feltételek helyi szabályozásáról a következőket rendeli: 
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Általános rendelkezések 

1. § 

 

(1)  E rendelet hatálya kiterjed a közigazgatási határon belüli helyi és a Megállapodás 

alapján helyi tarifával közlekedő helyközi járattal végzett helyi autóbusz 

közlekedés legmagasabb díjára, alkalmazására, az utazási feltételekre. 

 

(2)  Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi 

autóbusz közlekedés feladatainak ellátásával a VOLÁNBUSZ Zrt-t (1091 Budapest, 

Üllői út 131.) bízta meg.  

Utazási feltételek, ármegállapítás és alkalmazás 

 

2. § 

 

Az utasoknak a VOLÁNBUSZ Zrt-vel a jelen rendeletben foglaltak alapján szükséges 

a szerződést megkötni. 

 

3. § 

 

A 2012. május 1-től érvényes hatósági árakat jelen rendelet 1. sz. melléklete 

tartalmazza. 

 

4. § 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) Jelen rendelet 2012. május 1-én lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik, egyidejűleg Szentendre Város 

közigazgatási    határán belüli helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjtételeinek 

megállapításáról szóló 1/2010. (II.01.) Önk. sz. rendelet hatályát veszti. 

 

Szentendre, 2012. április 12. 

 

 

 

 dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó 

 polgármester  címzetes főjegyző 

 

Záradék: 
A rendelet 2012. április 20. napján kihirdetésre került. 

 

                                                                  dr. Molnár Ildikó 

                                                                                                                címzetes főjegyző 
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1. SZ. MELLÉKLET A 24/2012. (IV.20.) Önk. sz. rendelethez 

 

 

1. Díjak: 

 

 

Jegyfajta megnevezése Érvényben 

lévő bruttó 

jegyár 

bruttó 

Ft/db 

2012. május 1-

től érvényes 

bruttó jegyár 

bruttó Ft/db 

áremelés 

% 

Elővételben vásárolt menetjegy 200 Ft 230 15,0% 

GKV-nél vásárolt menetjegy 265 Ft 300 13,2% 

Egyvonalas havi bérlet 3200 Ft 3 650 14,1% 

Egyvonalas félhavi bérlet 1935 Ft 2 200 13,7% 

Összvonalas havi bérlet 4225 Ft 4 800 13,6% 

Összvonalas félhavi bérlet 2550 Ft 2 900 13,7% 

Tanuló – nyugdíjas bérlet 1810 Ft 2 100 16,0% 

  

2. Pótdíjak: 

 

4 000 Ft pótdíjat fizet, aki 

- az utazási feltételek megsértésével olyan tárgyat (vagy élőállatot) visz be az autóbuszba, 

amely kézipoggyászként nem szállítható, 

- a járművet poggyászával, ruházatával, vagy más módon beszennyezi. 

 

8 000 Ft pótdíjat fizet, aki  

- tovább utazik annál a távolságnál, amire  a jegye érvényes, 

- jegy nélkül, vagy érvénytelen jeggyel kísérli meg az utazást. 

 

további 12 000 Ft pótdíjat fizet, aki a fentiekben meghatározott fizetési kötelezettségének 30 

napon belül nem tesz eleget. 

A rendelet melléklete, a jegyzőkönyv mellékletét képzi! 

22. Egyebek:     
  

Magyar Judit képviselő: A temetőnél felépült az új szolgáltató irodája, emlékei szerint mobil 

irodában egyeztek meg, és ez véleménye szerint nem az. Szeretné, ha utána nézne az 

Önkormányzat, hogy szabályos-e az építkezés. A másik kérdése az interneten kapott testületi 

anyaggal kapcsolatos, elmondja, hogy ezt nem tudja úgy kezelni mit a régi megoldásnál, nem 

tudja kinyomtatni, és jegyzetelni sem. Köztes megoldást javasol.   
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dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: A temetővel kapcsolatos hatósági eljárás folyamatban 

van. Tudomása szerint az egyeztetés első körben már megtörtént. Az Építéshatóságnak 

kijelölést kell kérnie ebben az ügyben, mert az ügyben érintett az Önkormányzat, és saját 

ügyében nem járhat el a Polgármesteri Hivatal. Bízik abban, hogy megoldódnak a problémák, 

és nem kell a hatósági eljárás keretében intézkedést foganatosítania az eljáró hatóságnak. A 

internetre feltöltött anyaggal kapcsolatban felkéri Pintér Ádámot, a Szociális, Ifjúsági és Sport 

Bizottság elnökét, hogy válaszoljon a kérdésre. Viszont úgy gondolja, hogy annak technikai 

akadálya nincs, hogy amennyiben a képviselők hoznak be magukkal papírt, akkor az 

Hivatalban kinyomtathatják az anyagot.  

 

Pintér Ádám SZISB elnök: Ebben az ügyben már többször egyeztetett a Hivatal 

informatikusaival, és a Szervezési irodán dolgozó kollégákkal. Elmondja, hogy sikerül 

megegyezésre jutniuk, és véglegesítették a rendszert, ahol részletesebb leírás van, és 

áttekinthetőbb a honlap. A következő Képviselő-testületi ülésre már a végleges változat fog 

működni, és igény esetén felajánlja a személyes segítségét.  

 

dr. Filó András képviselő: Nem érti, hogy ha a SZEI-be reggel fél hétre adják a vérvételre a 

beutalót, akkor miért nem lehet bemenni az épületbe, sok az idős, és kint kell várakozni. 

Technikai megoldást szeretne erre a problémára. 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: A rendelő 7 órakor nyit, a nyitó személyzet már reggel 

5 órától ott van. 6.45 órakor érkeznek a recepciósok. Mindig kéri a rendelőintézet, hogy ne 

jöjjenek előbb a betegek, mint 7 óra, de ennek ellenére jönnek. Újra tájékoztatja majd a 

körzeti orvosokat, hogy ne küldjék olyan korán a betegeket.  

 

Fekete János képviselő: Alföldiné Petényi Zsuzsannától kérdezi, hogy a Pomáz út végén 

folyik egy építkezés, van rá építkezési engedély? 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: Ez hatósági ügy, Önkormányzat részéről nem is 

lehet benne lépéseket tenni. A hatósági eljárás pedig folyamatban van. 

 

Pintér Ádám SZISB elnök: Tájékoztatást kér, hogy az Akácfa utcai földcsuszamlással 

kapcsolatban történt-e előrelépés. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: A jogszabályi lehetőség a HÉSZ hatálybalépésével 

adott jogi lépések megtételére, amennyiben az ott lakók ebben konstruktívan 

együttműködnek. Tudomása szerint dr. Török Balázs alpolgármester folytat ebben az ügyben 

egyeztetéseket. Alpolgármester úr távollétében nem tud erről tájékoztatást adni. A HÉSZ 

hatálybalépésével a jogi lehetőség több megoldási alternatívára nyújt megfelelő alapot.  

 

Dr. Dietz Ferenc polgármester az ülés 19.24 órakor bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

polgármester címzetes főjegyző 
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