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I. Mit értünk a Város alatt?  
Szentendre Városának működéséért, a különböző 

közszolgáltatások fenntartásáért Szentendre Város 

Önkormányzata felel. 

II. Milyen feladatai vannak az 

Önkormányzatnak, mit kell biztosítani 

egy városban a lakosok részére? 



Közvilágítás Temető biztosítása 



Helyi közutak kialakítása, 

fenntartása 

Orvosi 

alapellátás 



Gyermekintézmények (bölcsőde, óvoda 

fenntartása, iskola) működtetése 

 

Kulturális feladatok 



Hulladékszállítás Árvízi védekezés 



Távhő szolgáltatás Helyi közösségi közlekedés 



III. Miből tudja az önkormányzat 

biztosítani a feladatait?  

1. Önkormányzati vagyon: közterületek, közutak, 

középületek 

2. Pénz: 
- Állami támogatások 

- Helyi adók 

- Egyéb saját bevételek 



IV. És mégis, mi az Önkormányzat, kik 

alkotják, kik hozzák nevében a döntéseket? 

1. Képviselő-testület  

- 5 évente tartott választáson szavaznak a helyi nagykorú lakosok arról, 

hogy kik irányítsák a várost, az önkormányzatot (önkormányzati 

képviselő választás) és ki legyen a város legfőbb vezetője 

(polgármester választás) 

- Szentendrén a Képviselő-testület 15 főből áll, 14 önkormányzati 

képviselő és a polgármester 

- Havonta üléseznek, alkalmanként kb. 30-40 döntést hoznak 



Milyen döntéseket hoz a Képviselő-testület? 

- minden évben költségvetést fogad el, amiben meghatározzák, hogy 

a rendelkezésre álló pénzt mire, milyen feladatokra költik el 

- helyi rendeleteket alkot olyan kérdésekben, amelyeket központilag 

még nem szabályoztak, és ezekben a rendeletekben a helyi 

lakosok számára kötelezettségeket állapíthatnak meg  

- eldöntik, hogy a fent felsorolt és még számos egyéb önkormányzati 

feladatot hogyan, milyen módon biztosítson az önkormányzat 



2. Bizottságok 

- a Képviselő-testület szakbizottságokat hoz létre annak 

érdekében, hogy az elé kerülő kérdéseket a szakbizottság 

véleményezze és javaslatot tegyen a döntésre 

- minden bizottságnak más a feladata 

- a bizottságokban képviselők is vannak, de külsős szakértők 

is, akiket a Képviselő-testület választ be a bizottságba 



Szentendrén 4 bizottság működik, melyek az alábbiak:  

- Jóléti Bizottság: szociális, ifjúsági, egészségügyi, sport ügyek 

- Kulturális és Turisztikai Bizottság: kulturális, turisztikai kérdések 

- Városfejlesztési Bizottság: városban megvalósuló fejlesztések, 

építkezések 

- Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság: valamennyi kérdés pénzügyi, jogi szempontú 

vizsgálata 

 



3. Szentendre Város polgármestere: Verseghi-Nagy Miklós  

Mi a polgármester feladata? 

- vezeti a Képviselő-testület ülését 

- a polgármester minden nap jelen van, képviseli az önkormányzatot, 

tárgyalásokat folytat a várost érintő kérdésekben a minisztériumokkal, 

a helyi vállalkozásokkal, a helyi lakosokkal 

- a polgármester végrehajtja a Képviselő-testület döntéseit,  

- számos kérdésben a Képviselő-testület felhatalmazása alapján 

önállóan dönt,  

- döntéseket készít elő és javasol, amit a Képviselő-testület elé terjeszt 



A polgármester dolgozta ki a Képviselő-testület 5 éves 

ciklusára vonatkozó fő célkitűzéseket, melyek az alábbiak: 

1.épített környezet fejlesztése  

2.közszolgáltatások színvonalának folyamatos javítása 

3.közösségek erősítése 



4. Alpolgármesterek 

Mi a feladatuk? 
- Segítik a polgármester munkáját 

- A polgármester távolléte esetén helyettesítését biztosítják 

Szentendrén 3 alpolgármester van: 

- Általános alpolgármester (a polgármester távolléte esetén ő látja el a polgármester 

feladatait, illetve szociális, ifjúsági, egészségügyi köznevelési, sport kérdésekkel foglalkozik) 

- Városfejlesztési alpolgármester (az ő feladata az, hogy a lakossági igények alapján 

fontossági sorrendben kerüljenek meghatározásra az elvégzendő legfontosabb 

építkezések, felújítások és ezt követően feladata ezeknek a beruházásoknak, 

fejlesztéseknek (pl. útépítés, óvoda építés, aluljáró építés) megszervezése, koordinálása, a 

munka ellenőrzése) 

- Kulturális alpolgármester (feladata a városi kulturális programok és egyéb városi 

rendezvények megtervezése és megszervezése) 



V. Az önkormányzat hogyan látja el a 

feladatait? 

A) Gazdasági Társaságokat hoz létre 
1. Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

közétkeztetés, távhő szolgáltatás, hulladékszállítás, parkoló üzemeltetés, 

utak karbantartása, közintézmények karbantartása, takarítása 

2. Aquapalace Kft. 

V8 uszoda működtetése 

3. Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 

kulturális programok, rendezvények szervezése, Szentendre és Vidéke lap 

kiadása, art mozi működtetése, DMH működtetése 



B) Intézményeket hoz létre 

1. Szentendre Város Egészségügyi Intézményei: szakorvosi ellátás 

2. Gondozási Központ Szentendre: védőnői és iskola egészségügyi 

ellátás, beteg- és idősgondozás 

3. Szentendre Városi Óvodák: 8 óvoda működtetése 

4. Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde: bölcsőde működtetése 

5. Ferenczy Múzeumi Centrum: múzeumok működtetése 

6. Pest Megyei Könyvtár: könyvtár működtetése 

7. Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal: önkormányzati és 

államigazgatási feladatok ellátása 

 



VI. Milyen feladatokat lát el, hogyan működik a 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal? 

A Hivatal és dolgozói biztosítják  

1. Egyrészt az Önkormányzat működését, így feladata: 

- Képviselő-testületi ülések megszervezése 

- képviselők részére előterjesztések elkészítése a döntések 

meghozatalához 

- polgármester, Képviselő-testület döntéseinek végrehajtása, szakmai 

segítségnyújtás 

2. Másrészt a jegyző törvényben rögzített feladatainak ellátását 



A Hivatal szervezeti felépítése 

A Hivatal vezetője a Jegyző, távolléte esetén helyettese az Aljegyző. 

A jegyző feladatai: 

Az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok mellett törvény 

által meghatározott hatáskörök, például: 

- építések engedélyezése 

- üzletek nyilvántartásba vétele, engedélyezése 

- ipari tevékenységek nyilvántartásba vétele, engedélyezése 

- szomszédjogi viták eldöntése 

- anyakönyvi feladatok ellátása 



A jegyző irányítása alatt működnek a Hivatal szervezeti 

egységei, irodái: 

1. Polgármesteri kabinet 

2. Jegyzői kabinet 

3. Főépítészi kabinet 

4. Önkormányzati és Szervezési Iroda 

5. Közigazgatási és Adó Iroda 

6. Építéshatósági Iroda 

7. Ügyfélszolgálati Iroda 

8. Közgazdasági Iroda 

9. Informatikai Iroda 

10. Vagyongazdálkodási Iroda 

11. Városfejlesztési Iroda 

12. Jogi Iroda 


