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belső ellenőr, dr. Lőrincz Andrea, Marosi Imréné és Puhl Márta 

irodavezetők  

 

 

 

 

Miakich Gábor polgármester: a közmeghallgatást megnyitja. Megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület részéről 12 fő, a hivatal részéről a jegyző, aljegyző, valamint az 

irodavezetők, továbbá a lakosság részéről 40 fő jelent meg.  

 

Összefoglalót ad az év jelentős eseményeiről, változásairól:  

A közterület foglalási rendeletben történt egy jelentős változtatás. Ez évben is lesz egy 

jelentős változás, az adventi időszakban a szerb karácsonyig a Dumtsa Jenő utca le lesz zárva, 

és egy karácsonyi bevásárló utcaként fog működni. A kérdésben az illetékes bizottságok, a 

testület is meghozta a döntését, az előkészületek megkezdődtek.  

A parkoltatást üzemeltető cég személyében változás még nem történt. A Képviselő-testület 

döntött, hogy 2006. február 1-jétől a VSz. Rt. fogja ellátni a feladatot, minimum azokkal a 

feltételekkel, mint a jelenlegi vállalkozó.  

A belvárosi koncepciót érintően az előzetes anyag elkészült, több lakossági fórum is 

megtartásra került az ügyben. A Képviselő-testület azt várhatóan ebben az évben elfogadja.  
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A város több nagyobb értékű pályázaton nyert. Így a Pismányi csatornázás I. ütemére egy 1 

Mrd Ft-os csatornázást készítettek elő, 400 M Ft-os állami céltámogatással, és 80 M Ft-os 

régiós támogatással. Azóta ez a csatornatársulás megalakult, a közbeszerzési eljárást a város 

lefolytatta, és már a kivitelezés is megkezdődött. A beruházás összege 1.150 M Ft. Ebben 

jelentős úthelyreállítás is szerepel. A 3,5 m szélesség alatti utak esetében teljes pályás 

úthelyreállítás van tervezve, az azon felüli utaknál pedig félpályás úthelyreállítás. 

Nyomvonalas úthelyreállítás sehol sem lesz. Reméli a testület döntése és a beruházás 

eredményeként a Cseresznyés út helyreállítása is jelentős javulást okoz a közlekedésben.  

Egy EU-s pályázat is benyújtásra került a gát-kerékpárút építése kérdésében, a Dera-pataktól a 

Casino épületéig. Ezen beruházás is megkezdődött, lefolytatták a közbeszerzési eljárást.  

A Barcsay-beruházás egy címzett támogatási pályázattal kezdődött, 710 M Ft-ot nyert, és 30 

M Ft-ot adott önrészként a város. Ez a beruházás több hónapon keresztül nem haladt a 

kivitelező és a műszaki ellenőr között kialakult vita miatt. Végül a Képviselő-testület 

meghozta a döntését, és a beruházás folytatódhatott, így az alapvető határidők tarthatóak 

voltak. A következő átadási határidő januárban lesz, amikor az új könyvtári szárnynak el kell 

készülnie. Jelenleg az új épületszárny teteje is elkészült, és az alsó három szintet már 

használatba is vette az iskola. Egy újabb épületszárnyba vonultak át a kivitelezők.  

Azóta egy újabb jelentős EU-s pályázatot nyert a város, a bölcsőde felújítására és bővítésére 

mintegy 300 M Ft értékben. Ennek kiviteli terv készítése, és később a kivitelezés pályáztatása 

van soron.  

Utakkal kapcsolatban elmondja, hogy 17 M Ft-ot fordítottak kátyúzásra, amely jelenleg is 

folyamatban van. Részben a képviselői keretekből, részben a város által biztosított forrásból 

és részben a kistérségi pályázat kapcsán. Három utcát érintően indult a város az 1+1 Ft-os 

útpályázaton. Sajnos a terveket csak ebben az évben tudták megrendelni, és elég későn tudták 

beadni a pályázatot. Ezeken a pályázatokon is nyert a város, több, mint egyharmad összeget. 

A jövő év folyamán három utcát érintően is kivitelezésre kerül sor. Most terveztetik, és a 

közbeszerzési eljárás most folyt le a Nap utca és környékének megtervezése és kialakítása 

ügyében. Ebben szerepel az Egres út kihajtásának kétsávosítása, az átkötés a Sztaravoda utca 

és Nap utca között, és a Nap utca ki nem épített szakaszának kiépítése.  

Tapasztalható volt, hogy a város az adórendszerén a múlt évben nem változtatott, a jövő 

évben sem fog ezen változtatni.  

A város két rendkívüli szúnyoggyérítést is megrendelt, még ez is kevésnek bizonyult.  

Felkéri a megjelent szentendrei lakosokat, hogy felszólalásuk előtt mondják be nevüket és 

címüket.  

 

Bornemissza Balázs Szentendre, Egres út 74/A szám alatti lakos: az Egres utat érintő esővíz-

elvezetéssel és az út lehetetlen állapotával kapcsolatban tesz hozzászólást. Az Egres út 

Pismánynak az egyik gyűjtőútja. Állapota évek óta egyre romlik. A Kertészettől a Fogoly 

utcáig terjedő szakasza szinte már személygépkocsival járhatatlan. Ebben az évben minden 

eddiginél több autós kár, ill. motoros baleset történt az úthibák következtében. A fokozatos 

romlás alapvető oka az árkok hiánya. A hegyről az úttestre lezúduló víz az út felületén 

árokrendszert alakít ki, ami mind a vízelvezetés hiányából fakad. Az árkok mélysége 

helyenként meghaladja a fél métert is. A csatornázás ebben az évben a tervek szerint az Egres 

út teljes hosszában elkészül. A munkálatok része lesz az Egres út zúzott kővel való borítása. 

Ha a vízelvezetést ezzel párhuzamosan nem oldja meg az Önkormányzat, akkor az út az esők 

hatására egy éven belül ismét járhatatlanná válik. Azért, hogy az útra fordított pénzt és 

energiát ne mossa el az eső, elengedhetetlen a vízelvezetés megoldása. A megoldást az út 

mellett lévő árkok rendbetétele jelentheti. Ahol pedig nincs árok, mivel a hordalék betemette, 

vagy ki sem volt ásva, ott az árkok és a vízelnyelők kiásása szükséges. Véleménye szerint ez a 

munka kisebb mértékben pénz, és nagyobb mértékben elhatározás és akarat kérdése. Azért, 
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hogy ez ne csak egy szimpla állítás legyen, az Egres út néhány lakója elhatározta, hogy az 

utcájuk egy 150 m-es szakaszát rendbe teszik. Kivágták az utat és a valamikori árkot benőtt 

bokrokat, megtisztították az útpadkát, egy helyi vállalkozó a munkagépével megszélesítette az 

utat, és árkot alakított ki az eső elvezetése céljából. Mindezen munkálatokat képekkel 

dokumentálták, amelyet átad az Önkormányzat részére. Ezen 150 m-es rész rendbetétele 

nyolc fő két órás összehangolt munkáját, valamint egy munkagép két órájának munkáját vette 

igénybe. Ezt a költséget az Önkormányzatnak kellene állnia. Álláspontja szerint a hasonló 

jellegű munkákat akár közmunka keretében el lehetne végeztetni. A munkagép jelenlétét 

Dragon Úr intézte el egy helyi vállalkozóval, a Bola Kft.-vel. 

Kérdése az Önkormányzathoz, hogy Szándékában áll-e az Egres út vízelvezetést megoldani a 

csatornafektetéssel egy időben? A legkisebb költséggel így lehet az árokrendszert rendbe 

hozni, hiszen nincs ebben az esetben külön felvonulási költség, továbbá a kialakított útfelület 

ne menjen tönkre, járható maradjon, ne mossa el a legközelebbi felhőszakadás. Mi az Egres 

út lakói, kifejezzük azon szándékunkat, hogy a csatornázás, az út és vízelvezető rendszer 

kialakítása után önerős formában külső pályázati és önkormányzati források bevonásával 

leaszfaltoztatjuk az Egres utat. Köszönöm szépen előre is a segítségüket és várom a 

válaszukat.  

 

Morien Eszter Szentendre, Körte utca 10. szám alatti lakos: a Pismányi csatornázás a Körte 

utca alsó szakaszán befejeződött. A tapasztalatok elég kétségbeejtőek. Három hétre ígérték 

azon rövid szakasz befejezését, ahelyett az négy hétig tartott. Az előzetes ígéretek szerint 

gyalogosan mindenki megközelítheti otthonát, de feltehetően autóval is. Autóval három-négy 

napig nem lehetett bemenni egy-egy telekre, de gyakorlatilag gyalog is életveszélyes volt 

megközelíteni annak a telkét, aki az árok túloldalán lakott. A lakosoknak maguknak kellett 

pallót fektetniük. Ezek után azt ígérték, hogy takarítani fogják az utat. Megtekinthető jelenleg 

is az áldatlan állapot a Körte és Jázmin utcában, nagy sár maradt a munkák után. Ezen a 

szakaszon nem csak állandó lakók vannak, hanem üdülőtulajdonosok is. Az állandó lakók 

igyekeztek a maguk háza előtt kissé összetakarítani az utat, de az üdülőtulajdonosok nem 

tették meg. Azt ígérték, hogy egy év múlva fogják az utcákat aszfaltozni, és jelenleg még csak 

a Körte és Jázmin utca miatt van rendetlenség, felmerül a kérdés, hogy fog kinézni Pismány 

egy év múlva? Addigra az összes utcában csatornázásra kerül sor. Nem érti, az aszfaltozást 

miért nem lehet mielőbb végrehajtani, hiszen más településeken, pl. Solymáron a csatornázási 

munkálatokat követően azonnal aszfaltozták az utakat.  

Nem lehetne tenni valamit ennek érdekében? Kéri kissé jobban odafigyelni a lakókra és a 

nekik tett ígéretekre.  

 

Szente Jánosné Szentendre, Kun utca 3. szám alatti lakos: tavaly évben beadtak egy kérelmet 

a Képviselő-testületnek, amelyben kérték a Kun utca forgalmi rendjének megváltoztatását. Ez 

sebesség- és súlykorlátozásra vonatkozott volna. A Kun utca elég rövid, de a Bükkös parton a 

patak mentén, valamint a Kálvária téren megépült lakásokhoz minden építőanyag szállítás az 

utcában bonyolódott le, igen nagy súlyú tehergépkocsikkal. Ezáltal az utca nagyon 

tönkrement, megszámlálhatatlan kátyú alakult ki. Tavaly nyáron be is adtak egy kérelmet az 

Önkormányzathoz forgalmi rend megváltoztatása érdekében, arra kapott egy tájékoztatást, 

kérik szíves türelmüket, a szeptemberi ülésre tudják előterjeszteni. A tavaly évi, sőt még az 

idei szeptember is elmúlt, de semmi választ nem kaptak a kérelemre vonatkozóan. Nem 

kérnek lehetetlen, nem is érzik magukat másodrendű állampolgároknak, ugyanis az egyik 

szentendrei lapban olvasták tavaly az áprilisi számban, hogy lakosok kérésére több utcában is 

megváltoztatták a forgalmi rendet, valamennyi esetben a forgalom csökkentése, lassítása 

érdekében. Ez történt a Csapás utcában, ahol 30 km/h-s korlátozást vezettek be, a Szélkerék 

utcában, mivel az lakó-, pihenő övezet, két szakaszon is 20 km/h-s korlátozással hét 
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forgalomcsillapító küszöb lett elhelyezve. A Vásárhelyi Pál utcában 30 km/h-s korlátozás 

történt. Kérik, hogy térjen vissza a kérdésre a Képviselő-testület.  

 

Kárpáti Márta az Ózon Környezetvédő Egyesület részéről: kérdése, elgondolkodott-e 

Polgármester Úr, hogy miért vannak ilyen kevesen a közmeghallgatáson? Részt vesz minden 

lakossági fórumon, és úgy veszi észre, hogy egyre inkább érdektelenségbe fullad. Nincs 

visszajelzés az újságokban sem, hogy intézkedtek-e az ügyekben. Indítványozza, hogy 

legalább a Szentendre és Vidékében jelenjen meg a lakosok problémája, felvetése, a 

Polgármester véleménye, és lesz-e valamilyen eredmény.  

A lakóparkokkal kapcsolatban kérdése Polgármester Úrhoz, hogy elégedett-e a jelenlegi és az 

előző főépítész munkájával? Úgy számolják, hogy az Ady Endre utca 1., ami a régi 

művésztelep és a Czóbel-park között épül, az a hatodik lakópark. Úgy tudja, se a Képviselő-

testület és sem a lakosok nem akarják, hogy szaporodjanak a lakóparkok, mégis a hatodik 

épül. Ez kinek a felelőssége? Kérdése, hogy tudnak-e arról, hogy az Ady Endre utca 1., a régi 

művésztelep mellett épülő 14 lakásos lakópark három emeletes lesz? Ennek érdekében 

kiirtottak minden növényt, és még a szanatóriumi forrást is betemették, ami tavaly évben még 

működött. Ki engedélyezi a lakóparkokat?  

 

Berkesi Attila Szentendre, Előd utca 6. szám alatti lakos: ugyanazok a gondok vannak az 

utcájukban, mint a Kun utcában. Kikátyúzták az utat, de a lakók nagy része nem is örül neki, 

mert újra rodeó-pálya lett az utca. 80 km/h alatt nem is tudnak közlekedni egyesek. Javasolja 

egy 20, vagy 30 km/h-s sebességkorlátozó tábla kihelyezését, és egyidejűleg a rendőrséggel 

való kapcsolatfelvétel trafipaxozás céljából hetente legalább egy órában. Nagyobb bevételük 

lehetne, mint a 11. sz. főúton. 

A nagy parkolóval kapcsolatban kb. hat családot érint az, hogy ha leesik a hó, akkor ott nincs 

pihenés. Éjszaka 2-3 órakor üveghangon teljes gázzal pörgetik az autókat. A rendőrség 

kérésre néha kimegy a helyszínre, de nem foglalkozik különösebben az üggyel. Megtörtént 

esetet ismertet. Javasolja egy tábla kihelyezését a parkolóban, amely egyértelművé teszi, hogy 

az parkoló és semmi más egyéb célra nem használható. Véleménye szerint a közterület-

felügyelők azért vannak, hogy ezt ellenőrizzék. Ha pedig nem, akkor önkéntesen is vállalja, 

hogy felírja a rendszámokat, ha kell, videofelvételeket készítek a bizonyítás szempontjából.  

Az Előd utcában a csatornázással kapcsolatban megjegyzi, hogy kb. 10-12 éve nem képesek 

helyreállítani az Előd u. 8. szám előtt egy kétméteres szakaszt, amit annak idején a 

csatornaépítéskor tönkretettek. Visszajelzést kér arról, hogy az említettek ügyében milyen 

intézkedések történtek.  

 

Miakich Gábor polgármester: a múlt héten is tartottak egy bejárást a csatorna ügyében, és 

megpróbálták felmérni azokat a dolgokat, amiket annak érdekében kell tenni, hogy a 

közlekedés a csatornázás után jobb legyen. Az Egres utcát is végigjárták, és megpróbálják 

elérni, hogy javuljon a közlekedés és a vízelvezetés. Elmondja, nagyon sok helyen azt 

tapasztalják, hogy a csatornázás során, amikor a különben a szerződésben nem lévő vízárkot 

rendezi a kivitelező, megtalálják az átvezető betoncsöveket is, amelyek rég föld alatt vannak 

eltömődve. Megpróbálnak a kérdésben előrelépni, a pontos részleteket nem tudja elmondani, 

mert abban is egyeztetni fognak (a kivitelezés költsége mire elegendő, milyen helyreállítás 

mértékre, és mit tud még esetleg a város ezen a beruházás keretén hozzátenni, ill. mit tud más 

beruházás keretén erre fordítani). 

A Körte utcával kapcsolatban jelezni fognak a kivitelezőnek, az említettek nem fordulhatnak 

elő, kőszórásos helyreállítás szükséges. Jeleznek a kivitelezőnek, egy konzorciumról van szó, 

nem tudható, hogy az utcában éppen ki dolgozott, egy felelős van. A problémát rendezni kell. 

Jeleztek már hasonló problémát az egyik munkabrigád munkájával kapcsolatban, hiszen nyolc 
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brigád dolgozik jelenleg. Hozzáteszi, hogy ezen a szakaszon nem javasolja, hogy rövid időn 

belül legyen úthelyreállítás. Ebből az adódna, hogy egy év múlva, vagy a szavatossági idő 

lejárta után lennének útsüllyedések. A kivitelezés költségével kapcsolatban több vita volt. Egy 

1 Mrd Ft-os beruházásnak indult, a közbeszerzési eljárás folyamán 1 Mrd Ft fölötti beruházás 

lett. Ezt is úgy tudták elérni, hogy az ideiglenes úthelyreállítás kőszórásos lesz. És nem egy év 

múlva lesz az úthelyreállítás, hanem tavasszal a legkorábban kezdett útszakaszokkal 

kezdődően. Viszont a téli időszak mindenképp kell ahhoz, hogy a tömörítés mellett stabil 

lehessen majd az út. Tömörségvizsgálat is lesz tavasszal. Az ideiglenes bitumenes 

helyreállítás valóban elmaradt. A kivitelezővel történt bejárás alkalmával is több esetben 

jelezték, hogy a szerződésben vállalt feladat, hogy időnként újra szórja a kőszórásos részeket, 

az több helyen elmaradt. Ahol megtörtént, ott viszonylag rendes állapotok vannak, már ami 

egy ilyen havas időben lehet. Viszont a problémával kapcsolatban jeleznek a kivitelezőnek, és 

azt is kérni fogja, hogy a lakosoknak is szóljanak. Az sem lehetett volna, hogy ne menjenek 

haza gyalog, ezt más eddig nem jelezte, és a pallót is nekik kellett volna biztosítani.  

A forgalmi renddel kapcsolatban tett észrevételre kéri Zakar Ágnes képviselő asszonyt is 

reagálni. A forgalmi rend megváltoztatásának kérdése bizottsági hatáskörben van, újra elő 

fogják terjeszteni. Áttekintik, hogy lehet-e a forgalmi renden változtatni. Főleg, ha az említett 

levél kiküldésre került, mely szerint a szeptemberi ülésre előterjesztették, akkor annak 

következménye is kellett, hogy legyen.  

Kárpáti Márta kérdésére, hogy miért vannak ilyen kevesen a közmeghallgatáson, elmondja, 

hogy tavaly is ugyanennyien voltak. A jelenlévők kérdéseire kell választ adniuk.  

A Szentendre és Vidéke c. újságban olyan cikk jelenik meg, amilyet a főszerkesztő meg kíván 

jelentetni. Azt sem a polgármesternek, sem a képviselőknek nincs módja befolyásolni. A 

képviselőknek a hatásköre addig terjed, hogy a felelős szerkesztőt megbízzák.   

A lakóparkok kérdését illetően elmondja, hogy volt olyan év a városban, amikor egyéb építési 

engedélyek száma több volt, mint az össz-lakóparkban megépült lakások száma. Az említett 

14 lakást semmiképp nem tekintené lakóparknak. A terület szabályozása belvárosi 

szabályozás, csoportos beépítést lehetővé tesz. Ezt sem a szabályozási terv megalkotása előtt, 

sem a szabályozási terv módosításakor senki nem kifogásolta, hiszen a terület szerves 

folytatása a belvárosnak.  

A kutat valóban eltömték, de már 1969-ben, amikor a Művésztelepet építették. Viszont attól 

függetlenül a forrás az kifolyt, végig a másik úton. Hogy tettek-e ez ellen valamit a 

kivitelezők, azt ellenőriztetni fogja. A forrás különben mindig is kitört, és át kellett vezetni, a 

nyomai sajnos az út szélén is láthatóak voltak. Felkéri a hivatalt az ellenőrzésre.  

A parkolókkal kapcsolatban hasonló tapasztalatai vannak. Többször vitába kerül rendőrökkel, 

még a Rendőrkapitány Úrral is. Előfordult, hogy a rendőrök arra hivatkozva nem intézkedtek, 

hogy nincs erre jogkörük. Nem kell oda semmiféle plusz tábla, a parkoló az parkolóként 

működik. Azon a területen kint van a parkolótábla, a parkoláson kívül ott semmi másra nincs 

joga senkinek. A rendőrnek pedig nem az dolga, hogy azt mondja, hogy nincs hatásköre, 

hanem megkeresse azt a jogszabályt, ami alapján intézkedhet. Véleménye szerint 

balesetveszélyes közlekedés, ill. közterület-használat alapján mindenképpen intézkedhetett 

volna. Úgy gondolja, a válasz kibúvó volt, a Rendőrkapitány Úrnak jelezni fogja az 

észrevételt. Ha esetleg a dátumot illetően segíteni tud a hozzászólást tevő személy, akkor meg 

tudja kérni a Rendőrkapitány Úrtól, hogy ki volt az ügyeletes járőr.  

Az Előd utcában lévő két méteres csatornaszakasz kérdését meg fogja vizsgáltatni, nem tud a 

problémáról, utánanéznek a hivatal munkatársai.  

 

Zakar Ágnes képviselő: Polgármester Úr bevezetőjét azzal kívánja kiegészíteni, hogy az 1+1 

Ft-os utak esetében nem három, hanem öt útra nyert a város támogatást. Ezek a Rózsa u., 

Szatmári u., Vasúti villasor, a Radnóti u. és a Pomázi út.  
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A Kun utca ügyében felszólaló hölgy tavaly évben is részt vett a közmeghallgatáson. Akkor 

négy problémát sorolt fel, abból kettőt sikerült megoldani. Az egyik a patakparti híd, a 

kivágott fák problémája volt. Szó esett a Kálvária téren a magasfeszültségű vezetékek föld alá 

helyezéséről, ami nem kezdődött meg sem a belvárosban, sem a Kálvária téren, folyamatban 

van. A Kálvária téren szerettek volna a Kun utca folytatásában egy járdát építeni, és saját 

maga képviselői keretéből is szánt egy bizonyos összeget arra, de nem tudott idén 

megvalósulni éppen a vezetékek miatt.  

A Kun utca forgalmi rendjével kapcsolatban elmondja, hogy ha a lakók beadnak egy kérvényt 

az iktatóba, akkor sajnos azt sokszor hónapokig hánykódik, ezért szerencsésebb, ha a lakók a 

képviselőjüknek is szólnak, aki elő tudja a problémát terjeszteni. Az Előd utcából Pistyúr 

Miklós adott be egy kérvényt októberben, amelynek következtében Virág János 

városüzemeltetési csoportvezetővel augusztusban jártak a helyszínen, és a válasz kb. két 

hónappal ezelőtt érkezett meg. Az Előd utcában több jelzett probléma volt, ahol különböző 

telepek és autóbontók vannak, amelyeknek a legális működésére kérdezett rá. Azt a választ 

kapta, hogy azok teljesen legálisan működnek. Másrészt az autóbontó és autókereskedő miatt 

az úton kialakultak nagy lyukak, főleg az utca azon részén, amely az egészségház közelébe 

esik. Rendszeresen a Pistyúr Úrék és közeli szomszédjai járdájára álltak fel autókkal, akik 

kérték az útburkolat felújítását októberben. Elég nagy küzdelmet jelentett az Előd utca 

lekátyúzása. Szomorúan hallja, hogy a lakók megbánták, hiszen adott volt 250 m² kátyúzási 

lehetőség a városban, amelyből 90 m²-t sikerült az Előd utcára fordítani. Ott több lakó kérte a 

kátyúzást, és arra reagálva történt intézkedés.  

Kérdése, hogy az említett csatorna ügy egybevág-e egy másik csatorna üggyel, amellyel a 

DMRV folyamatosan foglalkozik? A Pistyúr Úrnak a levelére kiment pontosan a válasz, hogy 

a DMRV hol tart a kérdésben.  

Visszatérve a forgalmi renddel kapcsolatos kérdésekre, próbálják a lakosok a területi 

képviselőiket megkeresni a felmerülő problémáikkal, hiszen egyszerűbb és gyorsabb 

intézkedések történhetnek. 

 

Eszesné Kun Gizella Szentendre, Gőzhajó utca 2. szám alatti lakos: jelzi, hogy a Bogdányi 

utcában, és sok más kockakővel burkolat területen is úgy tűnik, hogy valaki gyűjtögeti a 

köveket. Először csak 2-3 hiányzik, majd pillanatok alatt fél négyzetméteres lyuk tátong. A 

Bogdányi utcában, amikor megindul a turistaforgalom, az egyik oldalon végig parkolnak az 

autók, a másik oldalon ott vannak a turisták, lehetetlen kikerülni a fél négyzetméteres 

lyukakat. Kérdése, hogy mikorra tervezik az út helyreállítását, a lyukak eltüntetését?  

 

Dr. Hajimichael Panayiota szentendrei lakos: a Barcsay Jenő Általános Iskolának az 

építkezésével kapcsolatban szeretné a Képviselő-testület és az Önkormányzat figyelmét 

felhívni egy másik aspektusból, kissé megvilágítva, hogy mi történik az Iskolában. 

Polgármester Úr elmondta, hogy az építkezés zajlik. Ismerik a tényeket, talán most már nem 

is ezekről kellene beszélni, hanem hogy a gyerekek milyen körülmények közé járnak jelenleg 

iskolába. Véleménye szerint a Képviselő-testület tagjai közül kevesen látogattak el az 

iskolába. Az intézménybe 800 gyermek jár, és 60 pedagógus dolgozik egy építési területen. 

Az építtető megpróbálja valamilyen módon szeparálni az építkezés területét az oktatás 

területétől, de ez sajnos legtöbb esetben nem kivitelezhető. Jelenleg por, piszok van, 

amelyben történik a tanítás, és a pedagógusok olyan feladatokkal vannak ellátva, ami nem a 

pedagógusok feladata. Megvédik és megóvják a gyermekeket attól, hogy bármiféle baleset 

érje őket. Folyamatosan inzultálják a gyerekeket és az oktatást az építők, és ezt próbálják 

kiküszöbölni. Nagyon büszkék arra, hogy előbb-utóbb szép iskolába fognak járni a 

gyermekek, de azért azzal a ténnyel az itt jelenlévőknek szembesülnie kell, hogy a 

pedagógusok olyan plusz feladatot látnak el ebben az iskolában, ami semmiképpen sem a 
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munkaköri kötelességük. Másrészt hallották a jelenlévők, hogy folyamatosan történik az 

átadása az iskolának. Az átadások kapcsán megtörténik a műszaki átadás, de ellenőrizte-e 

valaki, hogy a tárgyi feltételek is megjelennek-e akkor, amikor az átadás történik. Többször 

tapasztalta, hogy át lett adva egy részleg, és esetleg nincs fölszerelve a tábla, a szaniter 

helyiségekbe nincsenek meg a leválasztások, a konnektorokból kis zsinórok lógnak. Úgy 

gondolja, hogy ebben a helyzetben, ami kialakult az építkezés körül, nagyon sok választása 

nincs az Önkormányzatnak, hogy a helyzetet megváltoztassa, minél előbb végezni kell a 

munkával. De kéri a segítséget, hogy azok a pedagógusok, akik ma ott dolgoznak, a testülettől 

és az Önkormányzattól kapjanak valamilyen jellegű elismerést azért a többletfeladatért, amit 

ott ellátnak.  

 

dr. Nagy István Szentendre, Akácfa utcai lakos: elmondja, hogy az utcában lakók szerveztek 

egy úttársulást, és önmaguk javították meg az utat. Köszönetet mond dr. Dragon Pál 

képviselőnek, hogy az utcai lakónak segítséget nyújtott az úttársulás megalakulásához és a 

kommunális adókedvezmény megszerzéséhez.  

 

Szilágyi Csaba Szentendre, Egres u. 121. szám alatti lakos: Szentendre városa mindig is 

fontos település volt számára, és örömmel költözött ide. Az elmúlt években azt vette észre, 

hogy a városban nagyon sok pozitív és negatív dolog is történik. Pozitív, hogy gazdája lett a 

parkoknak, rendszeresen, folyamatosan tisztítják, nyírják a füvet a város közterületein. 

Viszont vannak olyan területek, amelyek alapvetően perifériára szorulnak. Ha az óváros 

sétálóutcájából két mellékutcával arrébb tekintenek, ott – mint elhangzott – fél 

négyzetméternyi területeken hiányzik a kockakő burkolat. Csak azt vette észre, hogy valóban 

pillanatok alatt eltűnik, de évekig úgy marad. Nem lenne helyes ezt a szemléletet megtartani, 

mert a turisták valóban nem csak a sétálóutcában sétálnak.  

Igen szemet szúró, hogy a legutóbbi dunai árvizet követően másfél évvel még a szakadt 

homokzsákok a sétány végében láthatóak voltak. Tavasszal a közmunkások tisztították a főút 

szélét, és a tél folyamán szétszórt só és homok keverék maradványait tüntették el, hogy ne a 

csatornába mossa le az eső. De középen, a forgalomtól elzárt területeken, a felfestéseken ezek 

a homokfoltok ottmaradtak. Nagyon disszonáns volt, hogy két oldalon a kőszegélyek mellett 

tisztítják a területet, középen pedig, amit mindenki lát, szennyezettség van, amelynek a 

rendezése nem igényelt volna nagy munkát. Ezek a területek ottmaradtak koszosan.  

Úgy látja, az országban nagyon sok olyan település van, amely hasonló nagyságrendű, mint 

Szentendre, de a közterületeken nagyobb a rend. Úgy érzi, a számonkérésnek és a lakosság 

kordában tartásának is a hiányossága. A Jegyző Asszonynál jártak másfél hónappal ezelőtt az 

Egres utcában a vízelvezető árkok ügyében. Többek között az Egres utcában tudnak felsorolni 

két olyan telket, ahol felépült a ház az elmúlt másfél évben, az ott addig működő vizesárkot 

bedózerolták a kert tereprendezése jogcímén. Ettől kezdve az utána következő 150-200 m-es 

szakaszon jelentkezett azon áldatlan állapot, ami miatt most egy beadványt nyújtottak be az 

Önkormányzatnak. Jegyző Asszony megkérdezte tőlük, hogy ha megbüntetik a polgárokat, 

akkor rend lesz? Saját véleménye, hogy igen! Rend lesz. Először is nem kaphatja meg a 

lakhatási engedélyt addig, amíg az eredeti állapotot vissza nem állította. Ha már továbbjutott 

ezen az engedélyezési szakaszon, akkor a következő ellenőrzésnél kell kikényszeríteni a 

helyreállítást. Ha nem felel érte emberileg, akkor feleljen anyagilag. Az Önkormányzatnak 

meg kell találnia a jogi eszközöket arra, hogy igenis a polgár viselkedjen úgy közterületen, 

ahogy egy magyar polgárhoz 2005-ben illik.  

Az Előd utcai lakos észrevételét nagy valószínűséggel félreértette Zakar Ágnes képviselő 

asszony, amikor arról esett szó: az utca lakói annyira már nem is örülnek a kátyúzásnak, mert 

megnőtt az átlagsebessége az ott elhaladó autóknak. A Képviselő Asszony nem értette ki 

belőle az idézőjelet. Hiszen mindenki örül, ha az előtte lévő út rendben van. Ezért fordultak az 
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Egres utcai lakói Polgármester Úrhoz azzal a javaslattal, hogy ha rend lesz Pismányban, 

csatornázást követően az aszfalt utakat helyreállítják, akkor célszerű lenne bizonyos utcákat 

30 km/h-s korlátozás alá vonni, így az Egres utcát is.  

Képviselő Asszonynak jelzi, hogy azért, mert egymással szemben ülnek, nem ellenzékben 

vannak egymással, a lakók azért szólalnak fel, hogy segítsék az Önkormányzatot a 

munkájában. Igyekszenek olyan hangnemet megütni, ami egy kultúrált beszélgetéshez 

hozzátartozik. Feleslegesnek ítéli meg, hogy Képviselő Asszony azt mondja: teljesen 

felesleges a kisebb utcák kátyúzását elvégezni, hanem a jövőben átgondolják és a főbb utakra 

koncentrálnak.  

Kívánja a testületnek és a város vezetésének, hogy továbbra is jó lendülettel végezzék a 

munkájukat. A városban vannak olyan emberek, akik hajlandóak nagyon sok energiát 

kifejteni azért, hogy a város minél hamarabb szépüljön, jobbá és lakhatóbbá legyen.  

Méltatja dr. Dragon Pál képviselőnek a Pismány érdekében kifejtett tevékenységét.  

 

Máté György Szentendre, Puttony u. 5. szám alatti lakos: néhány dolgot rendkívül zavarónak 

tart Szentendrén. Az egyik ezek közül az égetés. Tudomása szerint a gazt pénteki és hétfői 

napokon lehet elégetni. A jó levegő miatt költözött a környékre, de nincs jó levegő a 

Pismányban, ugyanis mindennap égetnek. A legutóbbi eset Pünkösd vasárnap délutánján, 

14.00 órakor történt, amikor kénytelen volt átmenni három utcával arrébb, és szólni, hogy 

hagyják abba az égetést, mert nem lehet levegőt venni. Nem tudja, kihez forduljon a 

problémájával. Véleménye szerint a heti két nap égetési lehetőség rengeteg idő, ez miatt soha 

nem vesznek jó levegőt. Bőven elég lenne havonta egy alkalommal, hogy égethessenek.  

Továbbá jelzi, hogy nyáron nem tud aludni, ugyanis ha nyitva van az ablak, a kutyák úgy 

ugatnak, hogy nem lehet nyugodtan lenni. Ki fogja ezt megoldani? Véleménye szerint a 

problémával nem egyedül van. 10 évig a Klauzál téren dolgozott Budapesten, ott természetes 

volt, hogy mindenhol kutyaürüléket lehetett találni. Pismányban szintén kerülgeti az autóval 

és gyalogosan is. Kérdése, hogy van-e állattartási rendelete az Önkormányzatnak? Ellenőrizi-

e valaki, hogy azt betartják? Egy kollégája Amerikában járt, és elmondta, hogy vannak 

kutyák, de nem hallhatóak. Este 22.00 órától reggel 6.00 óráig be kell zárni a kutyákat.  

Szép házat épített, szép a kilátás, de ezeket a negatívumokat nem tudja megoldani, ezért jött el 

a közmeghallgatásra. A probléma csekélynek tűnik, de ha egymás után 3-4 éjszaka nem alszik 

az ember, akkor ott nem szabad lakni. Az nem zavarja, ha nap közben ugatnak a kutyák, mert 

nap közben nem alszik, de a kutyákat viszont zárják be. 

 

Szilágyi Csaba Szentendre, Egres u. 121. szám alatti lakos: néhány szóban szeretne az 

elhangzottakra reagálni. Nem szeretne saját maga sem Szentendrén eljutni odáig, mint 

Svájcban (Genf mellett), hogy Brazíliából importálnak néma békákat, mert a sok magántó 

miatt, ami a családi házaknál van, olyan kuruttyolás volt hallható, hogy az Önkormányzatok 

kénytelenek voltak olyan rendeletet hozni, hogy a béka éjszaka nem kuruttyolhat. A kutyára 

viszont mindenképpen lesz megoldás, mert nem fogják tudni elkerülni azt az időt, hogy évek 

múlva ne jussanak el oda, ahová Ausztria, Németország és a többi nyugati ország azzal, hogy 

tartanak kutyát, és valóban este 22.00 óra után a kutya be van zárva. A kutyatartásnak vannak 

olyan szabályai, ami a sűrűn lakott területen az egymás mellé épülő családi házaknál nem 

okozhat a másiknak bonyodalmat.  

 

Eszesné Kun Gizella Szentendre, Gőzhajó utca 2. szám alatti lakos: a szemétégetéssel 

kapcsolatban kérdése, hogy mikor lehet végül is szemetet égetni, mert a Kálvária téri 

rendelőintézet gondnokai minden vasárnap délelőtt égetik a szemetet, rettenetes bűzzel 

árasztva el a környéket. Szemetet, orvosi melléktermékeket égetnek.  

 



 9 

Novák Zénó Szentendre, Vadvirág utca 3. szám alatti lakos: elmondja, hogy korábban járt 

Polgármester Úrnál, meghallgatást kért az Egres úttal kapcsolatban. Polgármester Úrtól olyan 

ígéretet kapott, hogy három éven belül valamit kezdeni fognak az Egres úttal. Jelenleg már fél 

méteres mély árkok vannak. Azóta sem történt előrelépés, sőt a helyzet sokkal rosszabb lett. A 

lakók – amint az előbbiekben felszólaló Úr említette – az árkot betemetik, a víz pedig az 

utcákról lemossa a sarat. A lakók 50%-os önrész hozzájárulással megjavíttatták az utcájukat 

azért, hogy rendezett körülmények között tudjanak közlekedni. Viszont az Egres úton 

lehetetlen állapotok uralkodnak. Kéri Polgármester Urat, hogy tekintse meg a helyszínt.  

Megjegyzi, hogy a 11. sz. főútra egyre nehezebb autóval a kikanyarodás az Egres úti 

autóforgalom következtében. Sokszor 250 m hosszan is várakoznak az autók. Esetleg át kell 

állítani a lámpát, hogy az útról is több ideig kanyarodhassanak az autók. Az utak 

fenntartójának érdemes lenne legalább murvát biztosítani a lakóknak, akik valószínűleg 

szívesen betemetnék azokkal a kialakult gödröket.  

 

Miakich Gábor polgármester: a kockaköves helyreállítás árajánlatánál tart a hivatal, reméli, 

hogy idén elkezdődnek a munkálatok. A kövek elhordásának problémája nem megoldható, 

mert minden egyes gödörhöz nem lehet embert állítani, de valóban felháborítóak a történtek.  

Sajnos annyit nem tudnak úthelyreállításra költeni, mint amennyit szeretnének.  

A Barcsayval kapcsolatban elmondja: valóban nehéz a helyzet, hiszen a város legnagyobb 

iskolájában a város második legnagyobb beruházása folyik. Azt a kérdést, hogy a 

pedagógusok plusz terhelését próbálják valamiféleképpen elismerni, nagyon nehéz 

megoldani. A Képviselő-testület egy évre tervezi a költségvetést, normatív mutatók alapján. 

Az intézményvezetők jutalmazásának kérdése tartozik csak a polgármester hatáskörébe. A 

kérést igyekszik az intézményvezetők felé jelezni. Minden iskolában volt valamiféle 

fejlesztés, az Izbégi Iskolában, a Rákóczi Ferenc Általános Iskolában és a Templomdombi 

Általános Iskolában is. Megfontolják, hogy mit tehetnek a kérést illetően.  

Több képviselő társa is megtekinti időnként a beruházást, saját maga, valamint 

Alpolgármester Úr kb. kéthetenként kimegy a helyszínre. A műszaki ellenőr a jövő hétre 

készít egy anyagot a múlt heti bejárás és a saját anyagai alapján. Teljesen biztonságosan le 

van zárva a munkaterület, el van zárva a tanítási területtől. Nagyon ügyelnek a kivitelezők 

arra, hogy minden rendben történjék. Saját maga is szóvá tett néhány dolgot a bejárás 

alkalmával, de a műszaki ellenőrök is jelzik, ha hibát észlelnek. Nagyon nehéz egy ekkora 

beruházást úgy lefolytatni, hogy ne legyenek differenciák. Eddig sikerült a főbb dolgokat 

megoldani. Sajnálatos módon a beruházás hét hónapig állt, és a véghatáridőt tartani szeretnék.  

Az Egres útnak a tervezése jelenleg folyik, hogy két sávos kihajtása legyen. A Nap u. – Egres 

u. – Fény u. – Fiastyúk u. átkötése érdekében jövőre szeretne a város pályázni, és azt 

megvalósítani, hogy a kihajtás is rendeződjék.  

Az égetéssel kapcsolatban elmondja, egyetért azzal, hogy hatóságilag is jó lenne 

határozottabban fellépni, de több esettel találkozott, amikor hatóságként próbáltak fellépni. 

Százával érkeztek a levelek, hogy „én csak most életemben először gyújtottam kedden tüzet”, 

„én csak most életemben először álltam a járdára, ahová nem lehetett, mert beszaladtam a 

gyógyszertárba”. Ettől függetlenül úgy gondolja, hogy lépni kell, szemetet nem lehet égetni, 

zöld hulladékot lehet csak, de nem akkor, amikor az zöld, hanem a kiszáradását követően, és 

csak hétfői és pénteki napokon. Az égetések időpontjai csökkentését megfontolás tárgyává 

teszik.  

Útfenntartással kapcsolatban elmondja, hogy évekkel ezelőtt sokkal kisebb volt a város 

úthálózata. Már szóba került, hogy mind a terület-növekedés, mind az úthálózat növekedése 

nem az utóbbi 10-15 évben történt, jóval előbb. Valóban, minden úttal kapcsolatos feladatát 

nem tudja a város ellátni azon a színvonalon, amelyen kellene.  
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Néhány pozitív adatot közöl, mely szerint a város az elmúlt 7 évben az iparűzési adó bevételét 

több, mint a kétszeresére növelte, mégis nagyon kevés. Az önfoglalkoztató képessége 50%-ról 

67%-ra nőtt. Ha nem járna el senki a városból, és senki sem jönne ide más településről 

dolgozni, akkor a 67%-a találna helyben munkát. De nincsenek nagy vállalkozások a 

városban, és Szentendre és a hasonló települések az egyik legnagyobb kár-szenvedői annak a 

szabályozásnak, hogy míg az iparűzési adó teljesen helyben marad, addig a személyi 

jövedelemadónak csak 10%-a marad helyben. Számokban: 1990-ben a 100% helyben maradt, 

ami ma 7 Mrd Ft lenne. A város működési költségvetése 4,5 Mrd Ft kb.  

Személyes véleménye, és többször a testület elé is terjesztette, hogy jelentős útfejlesztés 

szükséges a városban, még akkor is, ha az 25 évre jelent terhelést a városnak, mert annyira le 

vannak maradva az úthálózatot illetően. Mint a lakók is tudják, nagyon sok olyan út van 

Szentendrén, amely kátyúk tömkelegéből áll. Ez azt is jelenti, hogy ez így fog folytatódni, 

mert ahol egy útlazulás, útszerkezet bomlás megtörtént, ott már az egész szerkezetet kell 

helyreállítani. Ehhez viszont sok pénz szükséges.  

A kutyákkal, égetésekkel kapcsolatos problémát valóban ellenőrizni kell, de valahogy az 

embereknek önmagukat is szabályozniuk kellene. Saját maga is volt kutyatartó, és véleménye 

szerint a kutya úgy viselkedik, mint a gazdája. A kutyát úgy kell tartani, hogy a szomszédokat 

ne zavarja. Jó lenne, ha a kutyákat megfelelően is sétáltatnák, a nagytestűeket szájkosárral. 

Egy városban a békés egymás mellett élés a polgárokon is nagymértékben múlik.  

Jelzi, jelen pillanatban hat közterület-felügyelő működik a városban.  

Az Egres utcára visszatérve: Pismányban hét éve azt kéri, várják meg a csatornázást, amelyet 

követően nagyobb útfelújítás lesz. A csatornázás azért lett relatíve ilyen értékű, mert mint 

elmondta, nem sávos helyreállítás van az utakon. Éppen a jelenlegi állapot miatt nem tehették 

azt. Nem azt jelenti, hogy ahol jelenleg földút van, ott bitumenes út lesz, hanem földút lesz, de 

rendesebb helyreállítással, és ott sem nyomsávos, ugyanúgy félpályás vagy teljes pályás 

úthelyreállítás. Megpróbálják a jövő évi költségvetést úgy irányítani, hogy a vízelvezetés 

plusz megoldásaira is legyen forrás, vagy egy belső forrást megpróbálnak teremteni beruházás 

keretében is.  

 

Radványi G. Levente alpolgármester: a magasfeszültségű vezetékek, ill. kábelekkel 

kapcsolatosan kíván reagálni. A városban cél az, hogy ahol lehet, bekerüljenek a kábelek a 

föld alá. A mai napon is egyeztettek a DMRV Rt. és az ELMÜ képviselőivel arról, hogy ami 

felújítási munkák folynak a belvárosban, az kapcsolódjék egy elektromos vezeték felújításhoz 

is. Kerüljenek le a védőcsövek a föld alá, és ne egymás után kétszer újítsák fel az utakat. Ez 

azt jelenti, hogy lehelyezi az ELMÜ a vezetékeit a saját maga alvállalkozójával, és majd 

tavasszal kerül valamennyi út felújításra. Természetesen csak lassú előrelépésekről lehet szó, 

mert mindez kapcsolódik valamilyen rekonstrukcióhoz.  

Az utakkal kapcsolatban elmondja, hogy azok valóban nagyon rosszak. Nagyobb pénzösszeg 

lenne szükséges ahhoz, hogy többet fel tudjanak újítani. A helyi utak nem arra készültek, 

amilyen terhelésre most igénybe vannak véve. Felemlíti azt a metódust, hogy végre valahára 

valamely utat megjavíttat az Önkormányzat, és következő lépésben kérik a lakosok a 

forgalom- és sebességkorlátozást, és lehetőleg fekvőrendőr építését.  

Az árkokkal és utakkal kapcsolatos felvetéshez kapcsolódva felhívja a figyelmet, hogy nem a 

város feladata az, hogy közvetlenül egy lakóház előtt rend legyen. Oda-vissza szükséges az 

együttműködés, a testület, a képviselők, de az állampolgárok között is. Nem érdemes fellépni 

olyan igényekkel, amelyekről nagy valószínűséggel tudható, hogy megvalósíthatatlan, viszont 

amit meg lehet valósítani, azt próbálják meg együtt.  

A kockakővel kapcsolatban: ha látják a lakosok, hogy ha azt valaki gyűjti az út szélére, de 

nem azért, hogy balesetet ne okozzon, akkor igenis szóljanak rá. Lehet, hogy az nagyon jó 

kapubejárónak, de a városnak is jó a kátyúkba.  
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dr. Dragon Pál képviselő: megköszöni a pismányi lakosok elismerő szavait.  

A továbbiakban a pismányi problémákat, utak helyzetét ecseteli. A vízelvezető árkok 

feltöltését mindenképpen meg kell akadályozni, fel is kéri a hivatalt, hogy annak ellenőrzésére 

nagyobb gondot fordítson. Többször tapasztalta azt is, hogy a keskeny utakon kirakják a 

köveket az út szélére, és még a gyalogosok is alig férnek el, nem hogy az autósok. Ezekre is 

hathatós intézkedéseket kell tenni. A közterület-felügyelőknek élniük kell a lehetőségeikkel, 

ha szükséges, büntetést alkalmazzanak.   

 

Szilágyi Csaba Szentendre, Egres u. 121. szám alatti lakos: a mindenkor kormány és a 

diplomáciai testület olyan sok delegációt hoz a városba, amelyet büszkén mutatnak, hogy íme 

az ország egyik gyöngyszeme. Kérdése, hogy ezzel nem lehetne valamiféle plusz támogatást 

szerezni és lobbizni?  

 

Miakich Gábor polgármester: a város az EU-s forrásokból pontosan kétszer annyit szerzett, 

mint az országos átlag. Pályázatok szükségesek, és azokkal lehet forrásokat szerezni. A 

Nemzeti Fejlesztési Terv alapján jövő év március végéig fog eldőlni, hogy a hasonló 

települések mennyi fejlesztési forrásokra számíthatnak.  

Nem áll rosszul a város. Forrást a legfontosabb beruházásokra lehet szerezni. Elsődleges 

feladat az útjavítás, a köztisztaság csak másodlagos.   

Az oktatási-nevelési intézmények színvonalának emelése és a színvonal tartása pedig a jövőre 

nézve a város legfontosabb feladata.  

- A korábbi Főépítésszel elégedett volt és a mostanival is teljes mértékben. Nézeteltérések 

mindig is adódtak, de ez természetes. A város Szabályozási Terve a módosítás után tükrözi az 

értékrendeket. Olyan Szabályozási Terv nem létezik, amely mindenki teljes megelégedésére 

szolgálna.  Megjegyzi, ha összehasonlítják a pest megyei városok ilyen jellegű Szerkezeti 

Tervét, megállapítható, hogy Szentendre a legzöldebb város. Látható, hogy a közigazgatási 

területének mennyied részét tartja zöldterületként. Ezek mind értékrendek, melyek nagyon 

fontos tények.  

 

Szabó Miklós,  Szentendre, Bogdányi út  44.  

Kérdezi a tisztelt képviselőktől, hogy gondoltak-e arra, hogy a 2002-es és az idei árvíz után a 

meggyengült gátrendszert helyre kellene állítani? A védterületen még a mai napig találni 

homokzsákokat. A régi gátat, ami a Hajóállomástól a Révházig húzódik, homokzsákokkal 

kellett megvédeni.  Az idei árvíz is szinte a felső szintig ért, miután a kövek kifordultak, és 

azóta sem lett rendbe téve. Véleménye szerint azt a részt ismét meg kéne erősíteni, mert újabb 

terhet nem bírna már el és ebben az állapotában nem biztonságos.  

Másik kérdését Főkertész Asszonyhoz intézi: ellenőrzi-e valaki azt a városban, hogy az 

utcákon, járdákon lehullott lombot milyen időközönként takarítják össze, és szállítják el?   

Amit tapasztalt még, hogy a város főbb helyeit rendszeresen takarítják, de a Bogdányi utca 

mentőállomás előtti részénél levő parkban széthordta a szél a rengeteg levelet. Kérdezi, hogy 

ellenőrzi ezeknek a munkáknak az elvégzését valaki?  További problémát okoznak még a 

járdára kihajló ágak, amit ritkítani és metszeni kellene.  

Utolsóként a kátyúzás hiányára hívja fel a figyelmet.  Észrevétele szerint a RÉV utcában is 

több mély kátyú keletkezett, ami már balesetveszélyes.  Lehetőség szerint a munka elvégzését 

ne márciusig tegyék meg, hanem még az ünnepek előtt kéri.  

 

Miakich Gábor polgármester:  

- a gát állapotát hivatalos úton megvizsgáltatják, erről már döntött a Képviselő-testület. 

Valószínűleg javításokra is sor kerül majd, az erre szükséges  forrást biztosítja a város. 
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A gát erősségét a keskenyebb szakaszon egy úgynevezett betonmag biztosítja, a többi helyen 

volt szükség a zsákok rakására. A Pannónia utca és környéke volt különös veszélyben, ott volt 

a legerősebb a védekezés.  

- a Főkertészhez érkezett lombtakarításra vonatkozó kérdésre kéri írásban megadni a választ.  

- a kátyúzást felvető kérdésre egyértelműen tudja válaszolni, hogy az időjárás függvényében 

tudják végezni a feladatot, a munkálatok befejezésének véghatárideje a jövő év márciusa.     

 

További kérdés nem lévén megköszöni a jelenlévőknek a részvételt.  

 

Ügyrendileg javasolja, hogy a Képviselő-testület a Közmeghallgatás további részeként 

tárgyalja meg az „Önkormányzati Számlavezető Pénzintézet” kiválasztása tárgyú közösségi 

értékhatárt elérő értékű, tárgyalásos közbeszerzési eljárásban ajánlat érvénytelenné nyilvánító 

döntés meghozataláról" szóló sürgősségi indítványt és döntsön a határozati javaslatról.    

Gépi szavazás nem lévén a Képviselő-testület kézzel történő szavazást alkalmaz.   

Szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot.  

Megállapítja, hogy a  Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag támogatta  az 

ügyrendi javaslatot.   
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