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Szám: 16/2012. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2012. április 26-án (csütörtökön) 16.30 órai kezdettel  

tartott rendkívüli üléséről 

 

 

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

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

Kiss Károly, dr. Kőrösi Tibor, Kun Csaba, Pintér Ádám és Tolonics 

Gyula képviselők 

 

Távol van: Magyar Judit, dr. Pázmány Annamária és Zakar Ágnes képviselők 

   

Hivatalból jelen 

van az ülésen:  dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző, 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.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 16.47 órakor az ülést megnyitja. Jelenlévő képviselők száma 

12 fő, az ülés határozatképes.  

Ismerteti, hogy négy sürgősségi indítvány készült, melyek a következők: 

1. Reorganizációs jelentés 1; 

2. Egres úti óvoda pályázatának ügyében; 

3. Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. tárgyában és 

4. pályázatok tárgyában. 

 

Szavazásra bocsátja a reorganizációs jelentésről készült sürgősségi indítvány napirendre 

vételét:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3775   Száma: 12.04.26/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 26 16:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Magyar Judit Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja az Egres úti óvoda pályázatának ügyében 

készült sürgősségi indítvány napirendre vételét:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3776   Száma: 12.04.26/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 26 16:50  

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: 
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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 - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Magyar Judit Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a Pro Szentendre Kft. tárgyában készült  

sürgősségi indítvány napirendre vételét:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3777   Száma: 12.04.26/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 26 16:50  

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 



 4 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Magyar Judit Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: szavazásra bocsátja a pályázatok tárgyában készült sürgősségi 

indítvány napirendre vételét:  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3778   Száma: 12.04.26/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 26 16:50  

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Magyar Judit Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdés, módosítás nem lévén, szavazásra bocsátja a napirend 

elfogadását: 
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Szavazás eredménye 

 

#: 3779   Száma: 12.04.26/0/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 26 16:51  

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 - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Magyar Judit Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Zakar Ágnes OKB elnök Távol - 

 

 

N A P I R E N D  

 

1.  Reorganizációs Jelentés 1. Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős alpolgármester 

2.  Sürgősségi indítvány Egres úti óvoda pályázatának ügyében dr. Molnár Ildikó 

címzetes főjegyző 

3.  Sürgősségi indítvány Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. 

tárgyában 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős alpolgármester 

4.  Sürgősségi indítvány pályázatok tárgyában dr. Dietz Ferenc  

polgármester 
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5.  Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. alapító okiratának 

módosításáról 

 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős alpolgármester 

6.  Előterjesztés a reorganizációs tervben foglaltak szerint 

létrehozandó központi kontrolling rendszer kialakítása 

céljából kötendő szerződésről 

 

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

ülés rendelhető el! 

Polányi Sándor 

reorganizációért 

felelős alpolgármester 

7.  Előterjesztés a 14/2012. (I.19.) Kt. sz. határozat és a 

107/2012.(III.8.) Kt. sz. módosításáról 

 

dr. Dietz Ferenc  

polgármester 

8.  
Előterjesztés Várkonyi Zoltán emlékhely kialakításáról 

 

dr. Dietz Ferenc  

polgármester és  

Pintér Ádám 

képviselő 

 

 

Sürgősségi tájékoztató – Reorganizációs jelentés 1.  

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a Reorganizációért felelős Alpolgármesternek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: kiegészítésként elmondja, hogy 

minden testületi ülésen a Reorganizációs jelentés lesz az első napirendi pont, amelyben 

tájékoztatást ad az elmúlt időszak óta történtekről. A legfontosabb most a projekt indítása 

volt, amellyel kapcsolatban – Polgármester úrral és Címzetes Főjegyző Asszonnyal együtt – 

tájékoztatta a Hivatal dolgozóit, valamint az intézmények vezetőit a következő időkre 

vonatkozó folyamatokról.  Megalakították a Reorganizációs Irányító Bizottságot, ahol már 

elkezdték a szervezeti kérdésekkel kapcsolatos teendőket – ezt azonban a megyei és járási 

hivatalok megszervezése némileg befolyásolja –, mely még a holnapi nap folyamán némi 

átalakításra kerül. Elmondja, hogy a GESZ átalakítása is folyamatban van a zökkenőmentes 

átállás érdekében, de már elkezdték a többi ügyekben is a megbeszéléseket. Megtartották az 

indító megbeszélését a 2012. évi új költségvetési és üzleti tervek elkészítéséhez – mely a 

banktól a következő 400 MFt lehívásához szükséges. A tájékoztatóhoz mellékelt 

projektlistával kapcsolatban elmondja, hogy május 1-vel megkezdik annak megvalósítását. 

Nem akarnak munkabizottságokat kialakítani, hanem felelős projektmenedzsereket kívánnak 

megbízni, akik az adott projektért egyszemélyben felelnek, de munkájukat közreműködő 

kollégák fogják segíteni. Ha a projektmenedzser munkájában megakad, akkor a szponzor – a 

felsővezetők közül valaki – segítséget nyújt számára. Tájékoztat még arról, hogy a bank 

elfogadta a reorganizációs tervet abban a formájában, ahogy azt a testület elfogadta, de a 

hitelgaranciát még nem. Amennyiben ez az akadály is elhárul, lehívható a 400 MFt.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a képviselőknek.  

 

dr. Filó András képviselő: szerinte a GESZ-t nem átszervezik, hanem megszűnik.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: „jogutódlással történő megszüntetés” a pontos jogi kifejezés.  

 

dr. Filó András képviselő: ugyanez áll fenn a Kulturális Kft. esetében is. Kérdezi továbbá: 
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1. melyek a kommunikációval kapcsolatos kérdések, amelyek körvonalazódtak; 

2. ki a részprojekteknél feltüntetett személy - Dénes Szabolcs? 

3. Polgármester úr monogramját kéri kijavítani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az anyagban csak irányvonalak vannak megjelölve, de a 

pályázatok miatt a jogi feltételeket is figyelembe kell venni.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: a kommunikációval kapcsolatban 

elmondja, hogy többekkel együtt megbeszélést tartottak és három fő kérdésre kerestek 

válaszokat. Itt döntötték el, hogy kommunikációs referenst alkalmaznak, illetve nagyobb 

volumenű eseménynél kérnek külső tanácsadói segítséget. Ugyanezt szeretné megvalósítani 

energia-ügyben is. A GESZ-szel kapcsolatban elmondja, hogy azt valóban megszüntetik. A 

Kulturális Kft-ből a Színházat jogutódlással kell kivenni – de ez a jelenlegi álláspont. 

Továbbra is várja a képviselők véleményét.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: a Kulturális Kft. esetében csak átszervezésről lehet szó, mert a 

Kulturális Törvény kötelező feladatokat is előír, amelyre nem lenne érdemes új céget 

létrehozni. Kérdezi, kik vettek részt a kommunikációs megbeszélésen, valamint az informális 

rendszerről szeretne többet tudni. Ezzel kapcsolatban felhívja a figyelmet, hogy az Ötv. 

szerint a jegyző felelős több mindenért, a táblázatban pedig az informális (szaggatott) vonal 

nem a jegyzőnél ér véget.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: jelzi a Reorganizációért felelős Alpolgármesternek, hogy a 

közoktatási feladatok kötelező feladatok.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: ismerteti a Kulturális Kft-vel és a 

TDM-mel kapcsolatos eredeti elképzeléseket, amelyeket bizonyos jogi problémák miatt 

elvetettek. Úgy gondolták, hogy a színházat külön veszik, de akkor már nincs értelme a 

kulturális részt külön tartani, mert a kötelező feladatokat is a TDM fogja csinálni. Komoly 

egyeztetési problémák vannak azonban még abból, hogy a TDM mindenben kizárólag a város 

érdekeit szolgálja. Teljesen új szempontokat kívánnak bevezetni, ezért célszerű új pályázattal 

kiválasztani a vezetőt.  

A szaggatott vonal: a három cégvezető esetében azt jelenti, hogy fölöttük a jogokat a testület 

gyakorolja, de akihez a szaggatott vonat befut, az a „kapcsolattartó” a testület és a cégvezető 

között.  

Felsorolja továbbá a kommunikációs megbeszélésen résztvevőket.  

 

Fekete János képviselő: kérdése, hogy a VSz Zrt. miért nem a gazdasági alpolgármesterhez 

fog tartozni?  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: kiegészítésként még elmondja, hogy 

a VSz Zrt. és a Kontrolling iroda közötti szaggatott vonat egy szakmai irányítási vonal. A cég 

esetében azt kívánják megvalósítani, hogy minden kiadást egy szakmai szempontokat 

vizsgáló aláíró, míg a pénzügyi részt minden esetben a gazdasági alpolgármester alatt dolgozó 

szervezetek egy tagja fogja megtenni, hiszen a VSz Zrt-be több városüzemeltetéssel 

kapcsolatos feladatot kívánnak átruházni. A továbbiakban példán keresztül illusztrálja a 

munkafolyamatokat.  

 

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

Reorganizációs jelentést a Képviselő-testület tudomásul vette.  
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Zakar Ágnes képviselő megérkezik az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 13 fő.  

 

 

Sürgősségi indítvány Egres úti óvoda pályázatának ügyében 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ismerteti, hogy a pályázat befogadásra került, de egy formai 

kiegészítést kértek. Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3780   Száma: 12.04.26/1/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 26 17:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

152/2012. (IV. 26.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a KMOP-4.6.1-11 számú, „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázaton indulni 

kíván, az alábbi tartalmú pályázattal: 

a. a projekt címe: „Egres úti óvoda építése” 

b. a megvalósítás pontos címe: 2000 Szentendre, Egres út 66., hrsz.: 11094 

c. A projekt összes költsége: 228.532.607 Ft 

d. A projekt elszámolható költsége: 210.000.000 Ft 

e. Az igényelt támogatás összege: 200.000.000 Ft 

f. A projekt elszámolható költsége és az összköltség közötti különbözetet részben 

saját teljesítéssel részben társadalmi összefogásban kerül teljesítésre. 

2. kötelezettséget vállal arra, hogy az igényelt támogatás elnyerése esetén az 

önkormányzati önrész összegét a költségvetésben elkülöníti; 

3. felhatalmazza a Polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására. 

 

Felelős:  Polgármester, jegyző 

Határidő:  2014. szeptember 1. 

 

  

        

 Sürgősségi indítvány Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. tárgyában 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést.  

 

dr. Filó András képviselő: a határozati javaslatok alapján a város meg akarja tartani a Pro 

Szentendre Kft-t, de szerinte minél előbb végelszámolással meg kellene szüntetni.   

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: ez a cél, de a mérlegbeszámolót el 

kell fogadnia a testületnek. Ez viszont csak akkor lehetséges, ha azt az FB javasolja, amelyhez 

az szükséges, hogy az FB 3 tagból álljon.  

 

Kun Csaba képviselő: jelzi, hogy az FB tagságot csak abban az esetben vállalja, ha 

megszüntetésre kerül a Pro Szentendre Kft.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Pro Szentendre Kft-t megszüntetik, ez látszik abból is, hogy 

a reorganizációs táblázatban sem szerepel.  

 

dr. Filó András képviselő: ha későbbi időpontban döntenek a cég felszámolásáról, akkor a 

dolgozók fizetése további költségeket jelent. Ha nincs feladat, akkor javasolja fizetésük 

csökkentését.  
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Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: a projektek lezárása még feladat, az 

ügyvezetőnek pedig lejár a megbízatása, a 60 millió forintos folyószámla hitelt kívánják 

mielőtt rendezni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a májusi testületi ülésen döntenek a Pro Szentendre Kft. 

további sorsával kapcsolatos kérdésében. A Reorganizációért felelős alpolgármester 

folyamatosan dolgozik a kérdés megoldásán.  

 

Fekete János képviselő: kérdése, hogy a bank által kiengedett 400 MFt-ból finanszírozható a 

folyószámlahitel?  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: szerinte kifizethető, de szeretné még 

végigszámolni. 

 

dr. Dukai Miklós képviselő: a határozati javaslat B-változatát támogatja, de javasolja az 1. 

pont elé betenni, hogy a Képviselő-testület megerősíti a reorganizációs tervben hozott 

határozatát, miszerint a Pro Szentendre Kft-t meg kívánja szüntetni a jövőben. A 2. pontot is 

kiegészíteni, mert nem csak egy FB tagot választanak, illetve az Alapító Okiratot is javasolja 

módosítani.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a határozati javaslat 2. pontja kiegészül, hogy a Pro 

Szentendre Városfejlesztési Kft. felügyelő bizottságából Kiss Károlyt visszahívja és helyére 

2012. április 27. napjától 2014. október 22. napjáig Kun Csabát választja meg. 

A határozat 1. pontjába pedig „megerősíti a reorganizációs akciótervben elfogadottak szerint, 

hogy a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft-t meg kívánja szüntetni” szöveg kerül.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Reorganizációért felelős alpolgármester 

a javaslatot befogadja. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3781   Száma: 12.04.26/2/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 26 17:32  

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: 
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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 - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

153/2012. (IV. 26.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. Megerősíti a reorganizációs akciótervben elfogadottak szerint, hogy a Pro Szentendre           

Városfejlesztési Kft-t meg kívánja szüntetni;  

2. a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. Tulajdonosi Bizottságát megszünteti; 

3. a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottságába a lemondott Fekete 

János helyére 2012. április 27. napjától 2014. október 22. napjáig Lontai Tamás-t 

(anyja neve: Ódor Erzsébet; születési hely és idő: Budapest, 1977. december, 13.; 

lakcím: 2000. Szentendre, Fehérvíz utca 22. 3/12.) választja meg;  

4. a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottságából Kiss Károlyt 

visszahívja és helyére 2012. április 27. napjától 2014. október 22. napjáig Kun Csabát 

(anyja neve: Bozzay Éva Anna; születési hely és idő: Kiskőrös, 1958. április 25.; 

lakcím: 2000. Szentendre, Vasúti villasor 55.) választja meg. 

5. kijelenti, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok a tisztség ellátásáért díjazásban nem 

részesülnek; 

6. felkéri a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjét, hogy a változás 

cégnyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon. 

 

 

Felelős: 

1-4. pont: Polgármester 

5. pont: Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. Ügyvezetője 

Határidő: 

1-4. pont: azonnal 

5. pont: 2012. május 25. 
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 Sürgősségi indítvány pályázatok tárgyában 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót.  

 

Pintér Ádám képviselő: ismerteti az előterjesztést és elmondja, hogy a sürgősség oka, a 

pályázat leadási határideje – május 2-a.  

 

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

határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3782   Száma: 12.04.26/3/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 26 17:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

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

154/2012. (IV. 26.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. indulni kíván a Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek 

tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása c., 

IFJ-GY-12-C kódszámú pályázati felhíváson, 

2. a pályázathoz szükséges 50.000,- Ft önerőt a 2012. évi költségvetésben biztosítja, 

3. felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a pályázat beadására, a Támogatási 

Szerződés aláírására, a pályázat megvalósítása során kötendő szerződések aláírására és 

az egyéb szükséges jognyilatkozatok megtételére.  

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

          

1. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. alapító okiratának módosításáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3783   Száma: 12.04.26/1/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 26 17:34  

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 - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

155/2012. (IV. 26.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Szolgáltató Zrt-vel 

kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza:  

1. jóváhagyja, hogy a Városi Szolgáltató Zrt. alapító okiratának II/5. pontjában szereplő 

tevékenységi kör az alábbiakban felsoroltakkal bővüljön: 

a) 5610’08 éttermi, mozgó vendéglátás 

b) 5621’08 rendezvényi étkeztetés 

c) 5629’08 egyéb vendéglátás 

d) 8121’08 általános épülettakarítás 

e) 8122’08 egyéb épület-, ipari takarítás. 

2. elfogadja a határozat mellékletét képező, 1. pontban meghatározott módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

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

gondoskodjon. 

 

Felelős:  

1-2. pont: Polgármester 

3. pont: Városi Szolgáltató Zrt. Vezérigazgatója 

 

Határidő: 

1. pont: azonnal  

2. pont: azonnal 

3. pont: 2012. május 25. 

 

 

Az Alapító Okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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2. Előterjesztés a reorganizációs tervben foglaltak szerint létrehozandó központi 

kontrolling rendszer kialakítása céljából kötendő szerződésről 

Előadó: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót a 

Reorganizációért felelős alpolgármesternek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: a kezdetektől ismert volt, hogy a 

kontrolling rendszer kialakítása elengedhetetlen. Ennek első lépése, hogy ez a fejekben ez 

megtörténjen, majd utána érdemes szoftvert is venni hozzá. A 2013-as költségvetés 

előkészítését is már a kontrolling vezető irányításával  készítik elő, majd annak végleges 

megoldását már maga az apparátus készítheti el.  

A riport-rendszer kialakítását is először a fejekben kell elkezdeni, valamint az elemzések 

fontosságára hívja fel a figyelmet.  

A kontrolling-rendszer kialakítását 3 hónapos időben gondolta megvalósítani, majd azt 

követően alkalmazni kell egy olyan szakembert, aki ennek a munkának a folytatására 

alkalmas.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, hívják be Dénes Szabolcs urat, akinek megadja a szót.  

 

Dénes Szabolcs: bemutatkozik és röviden ismerteti szakmai pályafutását, valamint az 

elképzeléseit.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót.  

 

Fülöp Zsolt képviselő: kérdése, hogy a reorganizációs terv folyamán van-e még esély ilyen 

nagyságrendű megbízásra, hiszen ilyenről eddig nem volt szó, valamint azt, hogy a 

kontrolling vezetője mennyire lesz független?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a Reorganizációért felelős alpolgármesternek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: nem lesz független, mert vele együtt 

fog dolgozni a kontrolling rendszer kialakításán, a későbbiekről még nem tud nyilatkozni. 

Röviden ismerteti a kontrolling rendszer kialakításának lényegét.  

A másik kérdésre válaszolva elmondja, hogy az általa elkészített anyagban már szerepelt az, 

hogy a kontrolling kialakítása szükséges, és a szerződésben is szerepel, hogy ilyen 

erőforrásokat az Önkormányzatnak biztosítania kell.   

 

Fülöp Zsolt képviselő: hiányolja, hogy a feladat nem volt beárazva. Megismétli kérdését, 

hogy van-e még ilyen jellegű megbízás az akciótervben, amelyre az Önkormányzatnak 

komoly anyagi forrást kell biztosítani? 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: nem tervez több megbízást.  

 

dr. Filó András képviselő: kérdései:  

1. hogy egy képviselőnek hogy lehet megkeresnie a kontrollert?  

2. ha három hónap alatt készítik el a kontrolling rendszert, akkor mennyi idő lesz az utód 

betanulási ideje? Miután egy kontroller sem volt betervezve, a következőkben így lesz 

egy időszak, amikor két dolgozót is alkalmaz az Önkormányzat.  
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Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: ezt ő reklamálhatná, hogy miért nem 

volt ilyen tétel. Hosszú távra gondolva – jövő májusra – lesz 1 kontroller és 1 elemző, a 

Főkönyvelőséggel és a gazdasági részleggel. A két ember szükséges, de sok olyan dolgot fog 

mutatni, amely nem szükséges. Röviden felvázolja a kontrolling részleg önkormányzati 

működését.  

A kontrollerhez a képviselők a gazdasági alpolgármesteren keresztül, de akár közvetlenül is 

fordulhatnak.  

 

Kun Csaba képviselő: természetes, hogy a kontroller a Reorganizációért felelős 

alpolgármester alá tartozzon. A Képviselő-testület – mint döntéshozó – részére havi 

információt javasol. egyetért azzal, hogy először a fejekben kell rendet tenni, és utána 

megvásárolni a szoftvert.  

 

dr. Dukai Miklós képviselő: javasolja, hogy pontosan fogalmazzák meg azt, hogy a külsős 

kontroller mikor kezdi meg működését, valamint a szerződése kerüljön véleményezésre a Jogi 

és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, majd a testület elé. Kérdése, hogy milyen formában 

működik a kontrolling cég? Javasolja továbbá, hogy a teljesítésigazolást Polányi úr mellett 

Polgármester úr is igazolja. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, hogy a javaslatok befogadhatóak-e?  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: május 2-tól gondolta a kontroller 

munkakezdését, ezért azt javasolja, hogy a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2-án nézze 

át, és hagyja jóvá a szerződést. Nem javasolja, hogy a testületi ülésig várjanak a szerződés 

jóváhagyásával. 

A cég nevét nem tudja, mert Dénes Szabolcs úr csak erre a feladatra fogja létrehozni. 

A teljesítés jóváhagyásának két aláírással történő igazolását elfogadja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Dénes Szabolcs úrnak.  

 

Dénes Szabolcs: megerősíti, hogy a feladat ellátásához fog céget létrehozni, ennek nevét 

eljuttatja a szerződés megírójához. Minél előbb szeretne elkezdeni dolgozni, hiszen ez az 

Önkormányzat érdeke is.  

 

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

módosításokat.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: ismerteti a módosításokat:  

„3. felkéri a Városi Szolgáltató Zrt. Vezérigazgatóját, hogy a szerződést az alábbi feltételekkel 

– a szerződés szövegének ismeretében a  Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  2012. május 

2-án meghozott véleménye alapján kösse meg: 

3. b) kiegészítés: „melynek kezdő időpontja: 2012. május 2.” 

3. d) kiegészítés: „és a polgármester havi rendszerességgel igazolja.” 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megállapítja, hogy a Reorganizációért felelős alpolgármester 

befogadja a módosítások szövegét, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 3784   Száma: 12.04.26/2/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 26 18:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

 

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

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

156/2012. (IV. 26.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a központi kontrolling rendszer 

kialakítása érdekében az alábbi döntést hozza 

1. a központi kontrolling rendszer kialakítása céljából létrehozandó szerződést a Városi 

Szolgáltató Zrt. a Dénes Szabolcs által alapított céggel köti meg; 

2. a szerződésben megállapított díjazás a Városi Szolgáltató Zrt. költségvetését terheli; 
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3. felkéri a Városi Szolgáltató Zrt. Vezérigazgatóját, hogy a szerződést az alábbi 

feltételekkel – a szerződés szövegének ismeretében a  Jogi és Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság  2012. május 2-án meghozott véleménye alapján kösse meg: 

a) a szerződés tárgya: kontrolling rendszer kialakítása; 

b) a szerződés időtartama: 3 hónap,melynek kezdő időpontja: 2012. május 2. 

c) díjazás: összesen 2.220.000,- Ft + ÁFA, azaz 740.000,- Ft + ÁFA/hó 

d) a teljesítést Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester és a 

polgármester havi rendszerességgel igazolja. 

 

Felelős:  
1-2. pont: Reorganizációért felelős alpolgármester 

3. pont: Városi Szolgáltató Zrt. Vezérigazgatója 

 

Határidő: 

1-2. pont: azonnal 

3. pont: 2012. május 3. 

 

 

3. Előterjesztés a 14/2012. (I.19.) Kt. sz. határozat és a 107/2012. (III.8) Kt. sz. 

határozat módosításáról 

 Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

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

címzetes főjegyzőnek. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Elmondja, hogy pontosan nem érthető, hogy mi a 

Magyar Államkincstár szándéka azzal, hogy a sokadik alkalommal is még pontosításokat kér 

a létszámleépítéshez kapcsolódó pályázat tárgyában hozott határozatokban. A Hivatal 

létszámleépítéséhez be kell emelni a határozatba az Önkormányzat teljes közszolgálati 

dolgozói létszámát a közalkalmazottakkal együtt. A rendkívüli ülésen történő tárgyalást a 

hiánypótlásra rendelkezésre álló rövid idő indokolja, mert annak elmulasztása esetén 2012. 

július 12-ig lehet ismételten benyújtani a pályázatot, azonban az önkormányzat pénzügyi 

helyzete miatt fontos, hogy minél előbb megkapja sikeres pályázat esetén az önkormányzat a 

támogatást. A pályázat támogatása esetén maximum 3.131.000 forint összeget megtérít a 

központi költségvetés a létszámcsökkentés során kifizetett összegből az önkormányzat 

részére. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3785   Száma: 12.04.26/3/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 26 18:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  
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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: 

 

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 - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Dicső Zoltán Távol - 

Magyar Judit Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: A Képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta, és a 

következő határozatot hozza:  

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

157/2012. (IV. 26.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

1. a  14/2012. (I. 19.) Kt. sz. határozat 1. pontjában a „14 fő álláshelyét szüntet meg 

2012. január 20. napjával” szövegrész helyébe „14 fő álláshelyet szüntet meg, melyből 

5 betöltetlen álláshelyet 2012. január 20. napjával, 8 álláshelyet 2012. január 20. 

napjával kezdődő felmentési idővel szüntet meg, míg 1 fő álláshely nyugdíjazással 

2012. február 29. napjával kerül megszüntetésre” szövegrész,  

„Közigazgatási és Népjóléti Irodán 1 szabálysértési ügyintézői álláshelyet szüntet 

meg” szövegrész helyébe „Közigazgatási és Népjóléti Irodán 1 szabálysértési 

ügyintézői munkakört ügyfélszolgálati és igazgatási referens munkakörré alakít át” 

szövegrész,   

„1 ügykezelői álláshelyét szüntet meg 2012. július 20. napjával nyugdíjazással” 

szövegrész helyébe „1 ügykezelői álláshelyét szüntet meg nyugdíjazással, 2012. július 

20. napjával kezdődő felmentési idővel” szövegrész kerül; 

2. tudomásul veszi, hogy 1 fő álláshely 2012. január 20. napjával kezdődő 

felmentéssel történő megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedések 

megtételére a köztisztviselő tartós betegsége miatt nem került sor, így ezen 

álláshely megszüntetéséhez kapcsolódó kiadások visszatérítésére vonatkozó 

pályázaton a későbbiek folyamán fog indulni; 
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3. a 14/2012. (I.19.) Kt. sz. határozat 2. pontjában törlésre kerül a „2012. június 1. 

napjától ügyfélszolgálati és igazgatási referens 8 órás álláshelyet” hoz létre szövegrész 

4. a 14/2012. (I.19.) Kt. sz. határozat 3. pontja az alábbira változik: „biztosítani tudja a 

15 álláshely megszüntetésével az önkormányzati feladatok változatlan színvonalú 

ellátását a 2012. évben és az azt követő 5 évben is, kivéve, ha jogszabályból adódó 

többletfeladatok azt indokolttá teszik,”  

5. a 14/2012. (I.19.) Kt. sz. határozat 4. pontja helyébe  a következő rendelkezés lép:  „az 

5 betöltetlen és a 10 betöltött álláshely megszüntetéséből eredő létszámcsökkentéssel 

érintett köztisztviselők munkaviszony-megszakítás nélküli továbbfoglalkoztatás 

lehetőségét az Önkormányzat költségvetési szerveinél, önkormányzati hivatalának a 

meglévő üres álláshelyeken, az előre láthatólag megüresedett álláshelyeken vagy a 

tervezett új álláshelyeken illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az 

önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál sem tudja biztosítani; 

6. A képviselő-testületet tudomásul veszi, hogy a reorganizációért felelős 

alpolgármester 67/2012. (II. 16.) Kt. sz. határozata alapján történt 

megválasztásával a Polgármesteri Hivatal létszáma +1 fővel megnövekedett, így 

106.5 főre változott. 

7. a 107/2012. (III.8.) Kt. sz. határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A 

Polgármesteri Hivatal 2012. évi létszámkerete 120 főről a létszámcsökkentés  után a 

felmentési idők leteltét követően 106,5 főre csökken. Szentendre Város 

Önkormányzatának 2012. évi engedélyezett létszáma 635,75 főről a 

Polgármesteri Hivatalban végrehajtott létszámcsökkentés után a felmentési idők 

leteltét követően 622,25 főre csökken.” 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

4. Előterjesztés Várkonyi Zoltán emlékhely kialakításáról 

 Előterjesztő: dr. Dietz Ferenc polgármester és Pintér Ádám képviselő 

 

Dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót Pintér Ádámnak, a 

Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének. 

 

Pintér Ádám SZISB elnök: Elmondja, hogy a Várkonyi utcánál a Pismány Barátok 

Egyesülete régóta foglalkozik azzal, hogy rendezzék a környezetet. Ahol korábban szemetes 

konténer volt lerakva, és most már nincs, oda sajnos nagyon sok üdülő tulajdonos kihordja a 

szemetét. A terület korábbi képviselője dr. Dragon Pál is sokat tett azért, hogy rendezzék a 

környezetet.  

 

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

Bizottság elnökének. 

 

Zakar Ágnes OKB elnök: Az Oktatási és Kulturális Bizottság is támogatja az előterjesztést, 

nagyon fontosnak tartják. Továbbá javasolja, hogy a határozati javaslat utolsó mondatába az 

kerüljön bele, hogy az Önkormányzat anyagi erővel nem tudja támogatni a javaslatot.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Befogadja a javaslatot, megadja a szót dr. Molnár Ildikó 

címzetes főjegyzőnek. 
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dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: A kezdeményezők vállalták a csapadékvíz elvezetése 

problémája megoldását. Elmondja, hogy ehhez természetesen segítséget a városüzemeltetési 

referensek adnak, véleménye szerint ebben a költségvetési helyzetben élni kell ezzel a 

nagyvonalú felajánlással.  

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 3786   Száma: 12.04.26/4/0/A/KT 

Ideje: 2012 április 26 18:11  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 86.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 86.67 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   13.33 

Összesen 15   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - 

Fekete János Igen - 

dr. Filó András Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Kiss Károly Igen - 

dr. Kőrösi Tibor Igen - 

Kun Csaba GVB elnök Igen - 

Pintér Ádám SZISB elnök Igen - 

Tolonics Gyula Igen - 

dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - 

Zakar Ágnes OKB elnök Igen - 

Magyar Judit Távol - 

dr. Pázmány Annamária 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 

158/2012. (IV. 26.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság, az Oktatási és Kulturális Bizottság valamint a Művészeti Tanács javaslatának 

ismeretében egyetért a 5258 hrsz-ú ingatlanon Várkonyi emlékhely kialakításával. 

Felállításához tulajdonosi hozzájárulását adja, az emlékhely kialakítását anyagi erővel nem 

tudja támogatni. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

5. Egyebek: 
 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Elmondja, hogy egy email-re szeretné felhívni a figyelmet, amely 

arról szól, hogy a levélíró gyermeke a Pest Megyei színházteremben súlyosan megsérült, 

ideget vágott. Ezért mentek el az új rendelőintézetbe, ahol a sebészeten az orvos viselkedése 

kívánnivalót hagyott maga után. Ezt szeretné kivizsgáltatni, továbbá javasolja megvizsgálni a 

színházterem székeinek baleset veszélyességét, hogy máskor ilyen ne forduljon elő. Továbbá 

a Deli Antal utcával kapcsolatos kér tájékoztatást. 

 

 dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a SZEI-vel kapcsolatos kérését továbbítja, 

dr. Pázmány Annamáriának. A Deli utca ügye pedig a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

májusi ülésére készül előterjesztés. 

 

Dr. Dietz Ferenc polgármester, az ülést 18.15 órakor bezárja. 

 

 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


