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Szám: 16/2006. 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2006. április  28-án  (pénteken) 17.00 órai kezdettel tartott  közmeghallgatásáról 

 

 

Jelen vannak: dr. Dietz Ferenc polgármester, Radványi G. Levente alpolgármester, 

Benkovits György, dr. Bindorffer Györgyi, dr. Kiss László, Lakatos 

Pálné, Magyar Judit, dr. Pázmány Annamária, Szegő Eta és Zakar 

Ágnes képviselők.  

 

Távol vannak: Szabó Géza aljegyző, dr. Dragon Pál, Eszes Sándor, Fülöp Zsolt,  

Hankó László,  Horváth Győző, Simonyi György, Wachsler Tamás és 

Zsigmondi Éva képviselők. 

 

Hivatalból jelen van 

az ülésen: dr. Molnár Ildikó jegyző   

 

Tanácskozási joggal 

jelen van az ülésen: Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész, dr. Dóka Zsolt jogász,  

Győriné Franyó Éva belső ellenőr, dr. Kirchhof Attila  jogi, 

egészségügyi és minőségügyi referens, dr. Lőrincz Andrea, Marosi 

Imréné és Puhl Márta irodavezetők  

 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: köszönti a jelenlévőket, mind a lakosság részéről, mind 

pedig a képviselőket, és a Hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy  a jelenlévő  képviselők 

száma 10 fő, a Közmeghallgatás határozatképes. Az eddigiekhez képest rendhagyó évi 1. 

közmeghallgatást megnyitja. A korábbi években megszokott  tendencia szerint november 

tájékán került sor a közmeghallgatásra, a polgárok kérésére azonban most már évente kétszer  

lesz erre alkalom.  Tavasszal  a tervezett feladatokat, célkitűzéseket  veszik sorra, míg ősszel  

beszámolnak a végrehajtott feladatokról és kiértékelik az eredményeket. A közmeghallgatás 

menete változatlan marad, az  Ötv.  és az SZMSZ alapján  elsőként a Polgármester 

beszámolójára  kerül sor, majd  szót kapnak a lakosság részéről hozzászólásra jelentkezők. A 

felvetett témára, kérdésekre a Polgármester és a  Képviselő-testület tagjai válaszolnak.   

 

Összefoglalót ad az eddigi jelentős eseményekről,  tervekről: 

A  Képviselő-testület legutóbbi  ülésén került sor a Szervezeti és  Működési Szabályzatának 

(továbbiakban SZMSZ) módosítására, mely többek közt a már fentebb említett   

közmeghallgatás tartását szabályozza, valamint a  testület mellett működő bizottsági rendszer 

működésének átalakítását tartalmazza. Módosult a bizottságok összetétele,  és a tanácsnoki 

rendszer   is.  
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Polgármesterségének  bő egy hónapja alatt  több fontos esemény  történt, ezek közül 

címszavakban megemlítve a legfontosabbak:    

-    a Városkönyv bevezetése  

-    találkozás a volt polgármesterekkel  

- találkozó civil  egyesületekkel,  klubokkal, intézményvezetőkkel, kistérségi 

polgármesterekkel  

A város életének másik fontos eseménye a közelmúltban lezajlott árvíz és az azzal 

kapcsolatos védekezés volt, erről bővebben kíván beszámolni:   

Mindenképp köszönet illeti meg a város civil  lakosságát az árvíz során tanúsított  folyamatos 

segítségért, valamint a vállalkozókat,  akik étellel, itallal, tevékeny segítséggel járultak hozzá 

a sikerhez. Továbbá a hivatal dolgozóit is megilleti a dicséret, akik  szakszerű  munkával 

sikeresen hárították el a veszélyt. A lakosság tájékoztatása a helyi médiákon keresztül 

folyamatosan történt. A Pilis Rádión, "bemondókocsin", a város Honlapján, illetve a városi 

televízión keresztül. A Polgármesteri Hivatalban  pedig 24 órás ügyelet működött.   

Jelenleg a legfontosabb megoldandó feladat a visszamaradt homokzsákok elszállítása. A 

legtöbbször felmerült kérdés a homokzsákok további sorsára vonatkozott. Az elszállítás 

folyamatban van, azonban ki kell emelni, hogy külön kell kezelni a tiszta homokot, mely nem 

érintkezett vízzel és a veszélyes hulladéknak minősülő, vízzel érintkezett zsákokat. 

Elsősorban a 2-es védelmi vonal mellett találhatók ezek,  és újra  felhasználhatók.   A cél 

nemcsak a város tisztántartása, hanem felmerült a tiszai védekezésnél  történő felhasználása 

is. Ez azonban a távolság miatt nem kivitelezhető, így meghirdették az elszállítását a  

szentendrei vállalkozók között.  Több helyen már eltakarításra került, így pl.  a Postás 

strandnál a teniszpálya mellett és a 11-es főút némely szakaszán is. A vízzel érintkezett 

zsákokat különös gonddal kell kezelni,  és több körbe tartozik a zsákok további sorsa. A Duna 

korzónál a töltés mellett található "zsákrendszer", az úgynevezett   bordás megerősítés  

egyelőre marad,  hisz még nem érkezett határozott megerősítés  sem a meteorológusoktól, 

sem a vízügyi szakemberektől, hogy mi várható a továbbiakban. A Duna vízgyűjtő területein, 

a felső  németországi szakaszon ugyanis  még akkora a hómennyiség, hogy az  hóolvadás 

idején, május környékén még  újabb árhullámot okozva, illetve augusztus környékén a 

"zöldár"  okozhat még gondot. Körmendi Lukács úrral való egyeztetés után  úgy döntöttek, 

hogy  a Duna korzón és a Casinónál  épített védelmi vonal biztonsági okokból a helyén 

marad.  Ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni a Dunakorzó autósforgalom elől történő 

ideiglenes lezárását, illetve a súlykorlátozást.  A város védekezési szakaszán csak a gyalogos 

forgalom volt engedélyezett.  Ennek  indoka az volt, hogy  az  aszfalt alatti  rész  meggyengült   

a hosszan tartó  árvíz miatt és erősen átázott. A  PEMÁK véleménye alapján  nem  volt 

biztonságos  a közlekedés  a régi 11-es úton.  Időközben  javult a helyzet, a 

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a   további teendőket, 

határozat is született  és  visszaállt a régi, megszokott közlekedési rend.   

A gátrendszer  további  építése a talaj száradása után gyors ütemben, szakaszosan  folytatódik. 

Azokon a területeken, ahol a  ROP pályázattal elnyert bicikliút is épül,  együtt készül a két 

beruházás,  az elkészült  gát tetején vezet az aszfaltozott bicikliút. A Dera patak mellett már 

kiépítésre került,  viszont  a SZEBETON  és a Honvédség mögötti területekről  még  folyik a 

tárgyalás,  még nem történt megegyezés. Ahhoz, hogy ott is elkészülhessen a gátszakasz,  a 

lőszerraktár  kiváltásával kapcsolatos  területcsere szükséges.   

   Részletesen kíván szólni a tervekről, elképzelésekről. az első blokkban a "Szentendre az 

otthonos város"  szerepel.   

A  másik kérdés, amiről bővebben kíván szólni, az a  Képviselő-testület mellett működő 

bizottsági rendszer működése. Több elképzelés is született arra vonatkozóan, hogy hogyan 

lehet  hatékonyabbá és gazdaságosabbá tenni  a testület és a bizottságok működését. A 

lefolytatott tárgyalások  után  kialakult az új struktúra. Egy bizottsággal kevesebb lesz a 
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jövőben a korábbihoz képest, a munkacsoportok pedig a segélyekkel foglakozó 

Családvédelmi Munkacsoport  kivételével megszűntek.  Szintén  megszűnt az eddigi  

Tanácsnoki rendszer. Fontos kiemelni viszont azt a tényt, hogy a munkacsoportok 

felszámolásával  a tagok munkájára változatlanul szükség van, ezért a jövőben a Polgármester  

mellett felállításra kerülő Civil Tanácsadó Testületként működnek. Önszerveződő módon a  

szentendrei lakosság  is részvételi lehetőséget kap ebben a formában. Első lépésként az 

Ipartestülettel már sikerült kialakítani a kapcsolattartást.   

A továbbiakban  szólni kíván a  rövid távú elképzelésekről, mely  48 pontban lett 

összefoglalva. A hosszú távú elképzelésekről még nem esett konkrétan szó, de ehhez tartozó  

eredmény a   Szentendrei  Városfejlesztő Egyesület megalakulása.  A cél, hogy olyan városi 

intézményrendszert alakítsanak ki, ami a városlakók javát szolgálja, de nem szabad 

leszűkíteni, olyannak kell lennie, ami az idelátogatóknak is kedvező. Élhető, nyitott város 

legyen, vonzza a művészeteket, a kultúrát, ami gazdagabbá teszi a várost mind szellemi, mind 

pedig anyagi téren egyaránt.  

A másik kérdés, a Városfejlesztési Stratégia kialakítása.  A kérdés az, hogy ebben mennyire 

legyen a Polgármester határozott?  Az egyik elvárás szerint legyen kemény, és tűzön-vízen 

vigye át az elképzeléseit,  a másik  nézőpont szerint  viszont legyen demokratikus,  aki 

meghallgat mindenkit és a lehető legteljesebben  valósítsa meg az elképzeléseket.  Véleménye 

szerint ez a két véglet és  önmagában egyik sem állja meg a helyét,  a kettő közt kell találni 

egy arany középutat.  Fontos, hogy legyen a Polgármesternek  határozott elképzelése,  

kialakított jövőképe, de emellett  szükséges a megfelelő kontroll.  Ezt biztosítja a Képviselő-

testület,  ami mellett ugyanolyan fontos a társadalmi kontroll is.       

A stratégiának meg kell jelennie minden olyan fontos  kérdésben, ahol dönteni kell. Ilyen pl. a   

kultúra, a művészet, a tudomány,  közlekedés, az infrastruktúra, stb.  

A kiemelt területek közül talán első a Városháza. Szükséges  feltétel egy erős polgármesteri 

jogosítvány, a Polgármester  mellett egy szakértői kabinet létrehozása, akik segítik a 

munkáját. Ezért  szükséges a kislétszámú bizottságok működtetése, és az SZMSZ módosítása.  

Azért, hogy a Közmeghallgatáson ne  a már megszokott és évek óta ismétlődő felszólalások 

legyenek hallhatók, fontos egy "Zöldszám" létrehozása, a Városgazda, a Városkönyv, az 

Ügyfélszolgálat  működtetése. A Városkönyvbe  már sok  hasznos beírás  került, amiknek a 

kivizsgálása már megtörtént.  Az észrevételek közt volt  dicséret is, ami azt mutatja, hogy 

hatékonyabb a  működés. A Városháza épületében folyamatban van az Ügyfélszolgálati Iroda 

kialakítása, ami kibővített  munkarendben  folyamatos ügyintézéssel működik a közeljövőben.  

Szintén nagyon fontos, hogy ellenőrzött, takarékos, de színvonalas legyen az intézmények 

működése. Ezt szolgálja a "Kiskincstári rendszer" működtetése, ami intézményrendszer ilyen 

jellegű megreformálásával a GESZ bekapcsolását jelenti a Polgármesteri Hivatal 

költségvetésével együtt, hogy sokkal gyorsabban és hatékonyabban  tudjanak a különböző  

pénzügyi kérdésekre reagálni.  Ez ügyben is folynak már a tárgyalások.  

      A következő egység: "Szentendre a látható város"  A két  terület, aminek a közeljövőben 

változnia kell,  a kommunikáció és a Városmarketing. A cél, hogy  Szentendre "látható" város 

legyen.  Ezzel összefüggésben szükséges létrehozni egy Sajtófőnöki státuszt,   aki biztosítja a 

kapcsolatot a városlakókkal és kezeli a honlapot.  Fontos, hogy a lakosság tájékoztatása 

folyamatos legyen átlagosan 3-4 naponkénti frissítéssel.   

Ide tartozik  még a  SZEMMI  tevékenységének kérdése is, ami szintén  korszerűsítésre vár.  

Kidolgozás alatt van egy hatékonyabb  működtetést  szolgáló terv, a különböző pályázati 

pénzekkel történő lehetőségek kihasználása.  

A Polgármester munkájának egy részét mutatja be a tervezett nyilvános polgármesteri 

határidőnapló  közzététele, ami a kulcsfontosságú tárgyalásokról ad tájékoztatást.    

Fontos tényező a rendszeres találkozó a kistérségi polgármesterekkel, a helyi  országgyűlési 

képviselőkkel,   megyei képviselőkkel, azért, hogy minél több területen tudjanak lobbizni a 
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város érdekeiért. Ennek negatív élő példája, hogy a közelmúltban azért kellett leállítani a 

gátépítést, mert a már kifizetett 40 M Ft-os számla mellé benyújtott 20 M Ft-os számla  

kifizetése problémát okozott, miközben a   következő kifizetés még nem került 

finanszírozásra.  

Következő nagy témakör a kapcsolatteremtés  és ápolás, tapasztalatszerzés,  csereprogramok, 

közös élmények szerzése, tehát  következik "Szentendre a  nyitott város".  A cél, hogy a  

szlogenhez hűen minél szélesebb körben terjessze és bővítse a város a kulturális és egyéb 

formában történő kapcsolatait. Ennek  fontos eleme a testvérvárosi találkozó, a kulturális 

fesztiválok megrendezése, de szükséges megjegyezni, hogy ez nem csak a  kultúrában jelenik 

meg, hanem  az élet egyéb területein is. Az országos  médiákban ne csak akkor jelenjen meg 

hír a városról, ha az árvízről van közvetítés, hanem a pozitív eseményekről is, sőt a tervek  

szerint folyamatosan. Esemény lesz bőven, többek között  ilyen a tervezett Euroart 2007 is, 

ahol az európai művésztelepek képviselői és több, mint 100 Polgármester   lesz jelen a  

Szentendrén megrendezésre kerülő  rendezvényen. Ugyanide tartozik a Montmartre Fesztivál 

is, ami  az Ister napokkal együttesen  közösen kerül majd megrendezésre.  

   Az infrastruktúrát is sorra véve ez  a blokk "Szentendre a kényelmes város"    címet kapta. 

Mindannyiuknak fontos, amivel összefüggésben  tervezi  a hajózás erőteljesebb kihasználását.  

Sikerült elérni, hogy a Duna korzó  környékén levő hajóállomás is fogadja majd a kikötő 

hajókat.  

Külön kiemelné a Pismányi csatornázást,  aminek a menetét nem sorolja fel külön, a honlapon 

naprakész információk találhatók az ütemtervvel kapcsolatban.  

Az útfelújítási munkákkal terv szerint  folyamatosan  haladnak,  az utcák sorra vétele 

megtörtént. 

  Következő   témakör:    "Szentendre a tiszta-zöld város". Ezzel a   címmel  találkozhatnak a 

virágosítás, a parlagfű mentesítés, a játszóterek bevizsgálása és szabványossá alakítása során. 

Az anyagi források tekintetében folyik azok megvalósítása. Továbbá rendszeressé vált a város 

és a zöld területek szervezett formában történő takarítása is, ahol a lakosság is nagy 

létszámban besegít.   

  Részben ide tartozik a parkolási rendszer  végleges kialakítása is. Megemlíti a Capris ékszer 

manufaktúra előtt található régi sín ügyét is, ami használaton kívül van ugyan, de amíg a sínek 

le vannak fektetve,  addig nem tudják  rendbe tenni a környéket. A tárgyalások folynak ez 

ügyben is.   

A Főtéren levő akácok metszésére  kétévenként  kerül sor,  Főkertész Asszony  tájékoztatása 

szerint ezt a munkát   nem  évenként végzik.   

A Városháza bejárata előtt levők közül sajnos több is kipusztulófélben van, ezeket  lehetőség 

szerint  pótolni fogják, amint lesz rá anyagi fedezet. 

Továbbiakban  megadja a szót a jelentkező hozzászólónak.    

 

Doór  Ferenc   vállalkozó,  Szentendre:  
köszöni az  emléklapot, melyet az árvíznél nyújtott segítségéért kapott. Úgy véli ez 

mindannyiuk kötelessége, mert a segítség és az összefogás természetes kell legyen mindenki 

részéről. Ugyanakkor a Duna-parton túl sok volt az önkéntes polgárőr,  nem érzi indokoltnak 

a magas létszámú jelenlétüket. A közút a közlekedés helye, annak lezárására csak  indokolt 

esetben  kerüljön sor. Kapcsolódik ehhez a gondolathoz a következő  kérése: a Képviselő-

testület hozzon ez ügyben racionális  döntést, és ne használja a közterületet-közutat más célra.  

Értesült a Tűzoltófesztivál megrendezéséről,  ami önmagában  pozitív tény,  a város lakossága 

köszönti  a tűzoltóinkat.  Azonban a hétvégén megrendezésre kerülő street-ball bajnokság  

úttesten történő lebonyolítása már egyáltalán nem megfelelő döntés. Az úttest nem arra való, 

pláne olyan helyzetben, amikor a kátyúktól is alig lehet közlekedni. Több észrevételének is 

hangot ad, melyek a parkolással és a közlekedés rendjével kapcsolatosak.  Ilyen a Zeneiskola 
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előtti parkoló, ahol  a KRESZ szabályait felrúgó megoldásokkal szinte már az 

útkereszteződésben  kezdődik az első  felfestett parkolóhely, amin sok esetben nagyobb 

méretű, úgynevezett nagytestű "szabadidőautók" állnak. Akadályozva ezzel a  közlekedést, 

sőt balesetveszélyt is előidézve  a kikanyarodásnál, mert a saroknál előírt 5 m-es megállási 

tilalmat is figyelmen kívül hagyva  parkolnak.   

Továbbá nem tartja  helyesnek azt a magatartást, amikor ígéretek és  az állami pénz megléte 

ellenére sem szavazták meg a képviselők a "Kisduna-híd" megépültét a szigetre. Szeretné 

tudni, hogy ez hogyan   történhetett meg?  Konkrétan  nem kíván személyes indulatokat 

gerjeszteni,  különösen nem olyan képviselő ellen, akit személyesen még soha nem látott.  

Kérdezi, hogyan képviseli az ő érdekeit? Abban az esetben, amikor egy oldalról be vannak    

zárva  a Duna által, akkor ez egy nyitottságot, fejlesztési lehetőséget, közvetlen átjárást  adna  

a természetvédelmi területre. Összegezve lényeges javulást eredményezne a Duna korzó 

forgalomtól való  tehermentesítése.  

A parkolásról is néhány szóban: ha már elveszik a közterületet parkoló céljára, akkor milyen 

okból telepítenek oda vissza  olyan idényjelleggel működő elárusító asztalokat, amin  nem a 

városnak adózó árusok  kínálják a portékájukat.   Ezzel a döntéssel nem  városi munkahelyek  

teremtődnek.   

Kéri megfontolás tárgyává tenni a parkolás rendszer működtetésének alapos átgondolását,  

szem előtt tartva azt a lényeges szempontot, hogy a  városban  lakó, illetve itt dolgozó   

gépkocsi tulajdonosok nagy részben a vendéglátóhelyek előtt parkolókat használják, 

kiszorítva ezzel a városba érkező és parkolóhelyet kereső  turistákat. Megoldást jelenthetne 

esetleg  olyan,  alacsony díjazás ellenében működtetett őrzött parkoló pl. iskolaudvaron, 

esetleg a MűvészetMalom udvarán, szabaddá téve ezzel azokat a vendéglátó egységek előtti 

helyeket, ahol az idelátogató vendégek parkolhatnának.  Több éves tapasztalat  mutatja, hogy 

ha a vendég nem talál a közelben szabad parkolóhelyet, tovább megy. Ez jelentős 

bevételkiesést okoz és ott tartanak, hogy  lassan megszűnnek a városban működő, megszokott 

kis  üzletek.  

Problémát okoz még a városban, hogy nincs nyilvános illemhely. Ez ügyben időpontot kér az 

egyeztetésre,  mert már jó ideje nem rajta múlik a megoldás.   

Végül még egy gondolat az árvíz kapcsán kialakított védelmi vonalhoz: ha nem ott jelölték 

volna ki, hanem a 2. védvonal mentén, akkor kevesebbe került volna a védekezés. Véleménye 

szerint nem a Casinot és Honvédségi Üdülőt kellett volna védeni a közpénzből.   

  

dr. Dietz Ferenc polgármester:  

Kéri a hozzászólásra jelentkezőket,  mondanivalójukat röviden, lényegre törően   foglalják 

össze.    

Válaszol az  eddig elhangzottakra:  

- a sportrendezvények  utcán történő  megrendezésére  nem kerül  sor  rendszeresen, ezt a 

kivételes alkalmat  tudomásul kell venni. A sport ilyen jellegű  terjesztése az  ifjúság minél 

szélesebb körében örvendetes dolog; 

- az árvíznél dolgozó polgárőrök  szükségesnél  nagyobb létszáma  előfordult ugyan időnként, 

de ez nem ok arra, hogy a munkájukat  negatív kifejezéssel illessék. Ugyanakkor fokozta a 

biztonságot,  és az utak mellett dolgozó  zsákot hordó embereket védte. Jelzi, hogy a  

szombati sporteseményeknél is segíteni fognak a forgalom irányításában;  

-  a  "kishíd" ügyével kapcsolatban jelzi, hogy a hatástanulmány elkészítése folyamatban van, 

heteken  belül megérkezik,  ezt követően tudja a Képviselő-testület meghozni a döntését.  

Minél szélesebb körben végzett  környezetvédelmi felmérésre van szükség ahhoz, hogy   

megtalálják a legjobb megoldást  ebben az ügyben;  

-   a  nyilvános  illemhely ügyében  a következő intézkedések történtek az elmúlt időszakban:  

a Polgári Teniszclub előtt levő  WC   rekonstrukciója folyamatban van,   annak ellenére,  hogy 
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ebben a szűkös anyagi helyzetben  14 M Ft-os beruházást jelent.   Továbbá a  napokban dőlt 

el HÉV állomás mellett levő nyilvános illemhely  üzemeltetésére érkezett  pályázatok  

értékelése  is, a közeljövőben az is üzemelni fog ;  

- az árvíz  során kialakított védelmi vonal helyének kijelölése nem az ő hatáskörébe tartozik; 

Ez  a szakmai döntés Körmendi Lukács úr feladata volt, aki   maximálisan ellátta feladatát.  

 

Magyar Judit képviselő:  
Az első kérdésre  kíván reagálni - a következő napok rendezvényeit, így a Megyei Street-

ballbajnokságot is városi fiatalok rendezik,  amit örömmel  vesz tudomásul. Az országos sajtó 

is hírt ad a rendezvényről. Úgy véli, 3-4 órás  kellemetlenségért megéri meghozni ezt az 

áldozatot,  hisz valószínűleg több turistát vonz ide a programsorozat, mint egy átlagos 

hétvége.  

 

Zakar Ágnes képviselő:  
Nem ért egyet a Doór Ferenc Vilmos érkezett  vádaskodással, hisz tudvalevő, hogy a 

Szigetmonostort Szentendrével összekötő kishíd ügye mindenki előtt tisztázott, a testületi 

ülést  közvetítette a  Gondolat  Televízió, az ott elhangzottakat mindenki szóról-szóra 

hallhatta. A felépülő kishídnak a legkedvezőbb hely a várostól minél délebbre levő  terület 

lenne. A határozati javaslat arról szólt, hogy  készüljön  környezetvédelmi hatástanulmány  

arról, hogy milyen terhelést  és  környezeti károkat okozhat a híd megépülése, és ehhez 

mérten a  legmegfelelőbb helyszínt válasszák ki.  

Kérdezi Főépítész Asszonytól,  hogy lehet-e  már tudni a  tanulmány elkészültének várható 

idejét?  

Doór  Ferenc még nem volt jelen, amikor Polgármester Úr tájékoztatta a megjelenteket a 

Városház előtti tér lezárásának  okairól.  

A gáttal kapcsolatban fontos tudnivalókat szintén ismertette Polgármester Úr,  külön nem tér 

ki az elmondottakra.  

Kedvező hír, hogy a HÉV  Állomásnál levő   nyilvános  WC ügye megoldódni látszik, a 

pályázat    elbírálásra került,  az elkövetkező két héten   belül üzemelni fog.  

Kérdezi ugyanakkor, hogy a  Bercsényi utcai nyilvános  illemhely üzemletetése ügyében   

kihez  forduljon?  

 

Szegő András Szentendre, Seregély utcai lakos:  
Röviden, tőmondatokban összeírt néhány  kérdést, melyek a következők: 

- kinek a tulajdonában van a szentendre.eu domain név?  

- a zöld szám üzembe helyezését nagyon várja, már 4 évvel ezelőtt  is szóba került.  

- a már csatornázott pismányi utak helyreállítása mikorra várható?  

- a belvárosi közlekedési renddel  és a KRESZ betartásával kapcsolatban   fenntartásai 

vannak. A KRESZ táblák  betartása mindenki számára kötelező, még annak is, akinek a 

belvárosban van vendéglője és a behajtani tilos tábla ellenére bent parkol a  Főtéren. 

- a Pap szigeti strand termálkútja mikor fog üzemelni?  

- a város köztemetője betelt, mikorra várható az új temető?  

- a honlap   színvonalának emeléséhez   hozzá tartozik a interaktív fórum létrehozása. a XXI. 

század  követelménye már az ilyen jellegű kapcsolattartás.    

- néhány szó a Hivatal  épületének siralmas állapotáról. Nagyon   fontos lenne  még ebben a  

forráshiányos  helyzetben is  elvégezni a legszükségesebb felújításokat.  Véleménye szerint a 

város iparosai is hozzájárulnának ehhez a kiadáshoz, munkához.  

- végezetül a 11-es főút közlekedésbiztonságáról szól, mely  ugyan nem a Polgármester 

feladata közvetlenül, de  lobbizni lehetne érte, mert a balesetek nagy száma indokolná a 

biztonságossá tételét.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester:   

Válaszol az elhangzott felvetésekre:  

- a szentendre.eu domain név használójáról  jelenleg nem tud  pontosat mondani, a vizsgálatot 

megindítja és utána néz a használónak.  

- a  betervezett tennivalókat lépésenként  kívánja megvalósítani, elsőként a Városkönyv  

került kihelyezésre a Városház portáján. A Polgármesteri és a Jegyzői fogadóóra  mellett ez a 

lehetőség is adott a kapcsolattartásra, mert a beírt észrevételre 30 napon belül választ kapnak 

az állampolgárok.  

- a csatornaépítés menetét, forgalomkorlátozást nem sorolja fel tételesen, mert a honlapon 

pontosan végigkövethető.  A helyreállítással kapcsolatban fontos  tudnivaló, hogy a kiírásban 

szerepel az a kitétel, hogy az  utakat   a korábbi állapotra  kell helyreállítani.   Sajnos van 

olyan út, amelynek az alapja sem megfelelő, azok felújítása és rendbehozatala    elsősorban 

forrás kérdéstől függ.  

- a közlekedési táblák kihelyezése és azok betartása valóban   fontos, ennek ellenőrzése a 

Közterület felügyelők  feladata.  Szóba került virágtartók kihelyezése is, de ezt még 

egyeztetni szükséges.   

-  a temető ügye folyamatban van, a terület kijelölése megtörtént. Hozzávetőlegesen 1-1.5 

évre  tehető az új helyen való megnyitás, addig is intézkedések történnek a jelenlegi temető 

területén  található  garázsok megszüntetésével való bővítésre. 

- a honlappal kapcsolatos felvetéssel egyetért, már kapott erre irányuló javaslatot, a megoldás  

kidolgozása  folyamatban van.  A technikai rész  túllép a szokásos  feladatokon, de nem jelent 

akadályt. A nagyobb gondot  a folyamatos ellenőrzés, szerkesztés  adja,    erre a feladatra  egy 

újonnan felállított sajtófőnöki pozíció adhatna megoldást.  

- a Hivatal épületének állapota valóban megérett a helyreállításra, de sajnos problémát  okoz a 

forrás előteremtése.  Kritikus állapotban van a polgármesteri folyosón levő mosdó. Ami jó hír 

ebben a témában, hogy a kialakítandó ügyfélszolgálati iroda  építésével egyidejűleg a 

földszinten átépítésre kerül a WC  is.   

- a 11-es úttal kapcsolatban -  Zakar Ágnes képviselő asszonynak volt korábban felvetése, 

hogy különböző forgalomlassítók bevezetése volna célszerű.  Tervezett megoldásként 

felmerült a körforgalom bevezetése két helyen, a Kálvária utcai  résznél és az úgynevezett 

"régi  rendőrségnél",  a Szentlászlói útra kanyarodás miatt is. A  tárgyalások   folynak,  de a  

technikai megvalósítás közel 100 M Ft-os keretet igényel.   A zebra elhelyezése is komoly 

gondot okoz ebben az esetben, de úgy tűnik ez az egyetlen elfogadható megoldás.  

- a Pap-szigeti termálkút ügyében is történt már egyeztetés, a hátralevő egy hónap 

mindenképp kevés ilyen nagyvolumenű terv kidolgozására. Az  egészet nehezíti  még a 

gátrendszer   megtervezése is,  erre is történt már javaslattétel. Az egész sziget   oldalt történő    

gátrendszerrel való  körbevétele nem megoldható, mert  ha középen nem történik meg a 

feltöltése, a talajvíz feljön  középen,  a feltöltéshez  pedig a környezetvédelmi  hatóság nem 

járul  hozzá.   Pályázatkiírásra kerül sor,  szakemberek talán találnak rá  megfelelő megoldást.  

 

Sajbók Sándor  Dumtsa Jenő utcai lakos:  

Az utóbbi idő rémálma közé tartozó problémát  említ fel, a  hajnali randalírozást. Hihetetlen 

pusztítást végeznek az őrjöngő   vandálok.  Hosszú esztendők óta nincs megoldás. Törnek, 

zúznak, kárt okoznak.  Kérdezi, hova forduljanak, mit tegyenek ez ellen?   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   

Válaszol az elhangzott kérdésre: két lehetőség adott. Részben a körzeti megbízottaknál lehet 

jelenteni az esetet, akik a bejelentés után kimennek helyszínre,  illetve a fentebb  említett  
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Polgárőrök segítsége is igénybe vehető.  A  Közterület Felügyelők nem tudnak ügyeletet 

biztosítani, de a  Polgárőrök  éjszaka is járják az utcákat.   

 

Vásárhelyi Gyöngyvér, a Pismányi  Területfejlesztő Egyesület Elnöke:  

A közelmúltban elfogadásra került  Városszerkezeti Tervben 5 lakóterületi fejlesztés. Az 

ütemezés szerint két évenként lehet a fejlesztéseket indítani. Az első 4 éve indult, a 

Csicserkói, majd ezt követte a Pismányi. A Szabályozási Tervek elkészültek, indulhatna a 3. 

ütem is,  ezzel szemben még az első sem tart sehol, holott  a tulajdonosok egyesületbe 

szerveződtek, összeadták a szükséges anyagi fedezetet,  elkészültek a tervek, de egyik sem 

került elfogadásra. A 120 tulajdonos  elégedetlenségét fejezi ki,  holott mindent megtettek az 

ügy haladása érdekében.  A területük  22%-át közcélra ajánlják fel,  amiből 15% körüli terület 

a közutak fejlesztésére, mintegy 6%-ot  pedig az Önkormányzat  számára ajánlják fel, amivel 

a város gazdálkodhatna. Ez a két területfejlesztés  esetében mintegy  15 ezer m2-es területet ad 

ki.   A felajánlott területen  iskola, óvoda épülhetne. Kérésük, hogy az áldatlan helyzet minél 

hamarabb megoldásra kerüljön.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   

Visszatérő  probléma került említésre ismét, aminél két dolgot kell mérlegelni és megtalálni 

az  egyensúlyt. Az infrastruktúra belterületbe való vonása jelentős költséggel jár az 

Önkormányzat számára. Közműhálózat, stb.  Bízik abban, hogy hamarosan   megoldás 

születik. Fontos, hogy támogassák a szentendrei fiatalok  építkezhessenek a városban, és ne 

költözzenek más területre. Bizonyos szakmai kérdéseket is mérlegelni szükséges,  ami lassítja 

a megoldást. Rendszertani elgondolásból nem mindegy, hogy az  oktatási intézmények hol 

fognak elhelyezkedni területileg.  A lehető legoptimálisabb megközelítés volna  célszerű. 

További figyelembe veendő szempont még az is, hogy az átadásra kerülő  területek egy 

tömbben, vagy több tömbben kerüljenek átadásra.  Tervei szerint a szakmai egyeztetések után 

körül-belül júniusra tudja ezt felelősségteljesen  elkészíteni. Több szempontot szükséges 

mérlegelni.    

 

Vásárhelyi Gyöngyvér, a Pismányi  Területfejlesztő Egyesület Elnöke:  

Erre  kíván reflektálni: a közműkiépítés a tulajdonosokat  terheli, az utak és közművek 

kiépítése a Szentendrei rendezési Tervben  szabályozva   van.   

 

 

 

 

 

 

Halper Dávid  Szentendre,   

Több egyesülettel való egyeztetés után  kéréssel érkezett a Közmeghallgatásra, mely két 

pontot érint. Az egyik a városmarketing, ami új pont az eddig ismert Polgármesteri programok 

sorában. A  másik a kulturális nonprofit szférának az átalakítása. Határozottan állítja, pénzt 

nem kérnek.  A város marketing említésnél gondol arra a tényre, hogy Szentendre  szert tett 

bizonyos "márkanévre".  Többek előtt ismert  a "brant" kifejezés,  ami  tulajdonképpen 

márkanevet  rejt magában.  A megszerzett hírnév  országszerte elismerést jelent a  városnak. 

Ami probléma az, hogy ezt a hírnevet használják ki bizonyos cégek, többnyire jogtalanul.  

Arra kéri Polgármester Urat, hogy vizsgálja felül a reklámozási rendszert a városban. 

Javasolja a rendszert megfordítani. A megrendezésre kerülő kulturális eseményeket kellene 

reklámozni a városban, hogy mindenki értesülhessen a városban tartott rendezvényekről, pl. 

Ister napok, Söndörgő Fesztivál, P'art mozi, stb.  
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Időpontot kér a Polgármester Úrtól, hogy a kidolgozott javaslatot egyeztethessék.   

   

dr. Dietz Ferenc polgármester:   

Az időpont egyeztetést a Polgármesteri Titkárságon  megteheti a javaslattevő,  jelzi, hogy a 

felvetéseket már hallotta F. Zámbó  Úrtól.  

 

Laczkó Istvánné Szentendre, Izbég, Pásztor utcai lakos:  

A Pásztor utcában kialakult helyzetet  sérelmezi, kérdezi, mikorra várható változás?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   

A Pásztor utca helyreállítása szerepel a költségvetési tervben.   Remélhetőleg  hamarosan sor 

kerül rá, a lehetőségekhez képest folyamatosan halad a  munka.  

 

Madarász Sarolta, Szentendre Dumtsa Jenő utca: 

Nagyon kevésre tehető azok száma, akiknek ott van üzletük és ott is laknak. Tudomásul 

vették, hogy sétáló utca lett az utca, ez ellen nem apelláltak.  A belvárosi polgárok nem a 

rendelet ellen lobbiznak, hanem  az anarchia ellen. Arra kéri  a  Képviselő-testületet,  hogy 

emberi  léptékkel és élhető lehetőséggel döntsék el az ott lakók élethelyzetén hogyan lehet  

javítani.  Hol tudnak parkolni, hogyan tudnak  hazajutni, hogyan tudnak árut szállítani?   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   

Törekszik a közös megegyezéssel történő megoldásra. A forgalmi renddel kapcsolatban  

történik majd a végleges  tervezet kidolgozása, jelenleg a mellékutcán való megközelítés  

tűnik a  legjobb    megoldásnak.  

Más  városokban is hasonló megoldással éltek a gyakorlatban,  ahol meghatároztak egy  esti 

idő intervallumot, amikor az áruszállítást meg lehetett oldani.    

   

Trombitás Gábor  vállalkozó:  

A  Dunaparton megszűnt a  Pismányi buszjárat,  és a más útvonalon közlekedik. A 

VOLÁNBUSZ  RT-től azt a választ kapta, hogy lakossági kérésre történt a módosítás.  

Kérdése erre vonatkozik, hogy valóban megállja-e a helyét a hír.  A belváros  közforgalma 

ugyanis megoldatlan ezáltal, aminek jelentős  következménye a gépkocsik számának 

növekedése.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:   

Válaszában említi, hogy   a buszjárat  csak időlegesen szűnt meg az árvíz miatt szükségessé 

vált  súlykorlátozás miatt. Az átázott talaj védelmében kellett az intézkedést meghozni, mivel 

a buszok jelentősen túllépik a megengedett  határt.  

Trombitás Gábor  vállalkozó:  

Jelzi, hogy az árvíz előtt sem azon az útvonalon jött visszafelé a busz, mint amelyiken ment.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:    

dr. Lőrincz Andrea irodavezető  asszony  tájékoztatása szerint szeptember végén áll helyre az 

eredetileg megszokott rend.  

 

Gál Attila, a  Dumtsa  cipőüzlet tulajdonosa:  

Úgy látja, hogy a lakosság  egy része  amellett érvel, hogy az utca sétáló utca legyen,  míg egy 

másik részének  mégsem tetszik. Az utca  Szentendre belvárosában található, ahol  az  

üzletekben   tisztességes minőségű áru kapható,  egyikük sem   árul  silány terméket. 
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Azzal a döntéssel, hogy az utca két végébe kitesznek   két behajtani tilos táblát, attól az még 

nem lesz  minőségében is sétáló utca.  A  turisták remélhetőleg látogatni fogják,  akiknek  

viszont nem feltétlen igényük az ilyen jellegű áru, maximum Matyó babát fognak árulni. Erre 

megfelel a Bogdányi utca, ott ilyenre van igény. Viszont  ez  a helyi lakosság kizárását fogja 

jelenteni.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:    

Kéri a hozzászólót, hogy konkrétan fogalmazzon és ne minősítsen más árusokat.  

Hozzáfűzi, hogy épp a Dumtsa Jenő utcából  több  vállalkozóval  is egyeztetett,  de a mai 

napig nem született még  végleges  megoldás.  Sétálóutcaként csak akkor funkcionál, ha 

megteremtik a  megfelelő feltételeket. Mivel a városnak elég szűkösek a keretei, a 

vállalkozókkal együttműködve kompromisszumos megoldás keresve  ajánlatot vár a burkolati 

megoldásra,  és  a sétálóutca jelleget erősítve  tervezetként  utcabútorok elhelyezése is  szóba  

került.      

 

Gál Attila, a  Dumtsa  cipőüzlet tulajdonosa:  

Elnézést kér, ha bárkit is megsértett volna. Jelzi, véleménye szerint a sétálóutca bevezetését 

nem azzal kell kezdeni, hogy lezárják az autóforgalom elől,  hanem pl. sebességkorlátozással 

indul a terv megvalósítása.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:    

Sajnos a tapasztalat szerint  drasztikus beavatkozásra van szükség. Ahhoz hogy ténylegesen 

eredményt érjenek el,  a virágtartó   elhelyezésével kívánja lezárni az utcát.  

 

Zakar Ágnes képviselő:   

Néhány mondatban reagál a felszólalásra: a  Dumtsa Jenő utcában van olyan vállalkozó, aki 

kifejezetten kéri, hogy sétáló utca legyen.  Véleménye szerint a városnak    ez az  utcája  olyan 

színvonalas, az üzletek olyan  kínálatot biztosítanak, a kirakatok olyan szépek, hogy szinte 

kívánkozik ez a megoldás. Az érdekeket össze kell hangolni,  senkit nem kívánnak hátrányos 

helyzetbe hozni. Tájékoztatja a  kereskedőket, hogy a  parkolási és a forgalmi rend  

elfogadásra került az utóbbi ülésen.   

     

dr. Kiss László képviselő:   

Az Önkormányzat  tevékenységében változás állt be,  a munkát mindenki megelégedésére 

végzik mindannyian.  Addig is  mindenki szíves türelmét kéri.   

 

Valentin Sándor Bogdányi utcai lakos: 

Az utca burkolatának  állapota nem javult az utóbbi évben, a kockakő  továbbra is  feljön, a 

kátyúk mélyek, nem lehet közlekedni.  Sok idős ember lakik a környéken,  balesetveszélyes a 

közlekedés számukra.  Kérdezi, mikor kerül sor a felújításra?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:    

A  Bogdányi utca, Rév utca burkolat felújítása hamarosan elkezdődik. Felsorolja a sorra 

kerülő utcákat,  amelyek az 1+1 útpályázat keretében kerülnek   sorra   a közeljövőben.  Rózsa 

utca, Vasúti Villasor,  Szatmári utca, Pomázi út, Tegez utca,  Radnóti út és Lehel utca.  

 

Vékony Terézia, Szentendre Dumtsa Jenő utca: 

Kérdezi, hogy kiknek a véleménye alapján zárják le az utcát? Karácsony előtt is ez történt.  

Akkor azt a megoldást találták a legcélravezetőbbnek, hogy rendeznek egy karácsonyi vásárt,  

ami odavonzza a vevőket.   Viszont sok üzlettulajdonosnak van olyan vendégköre,  akik 
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messzebb laknak  és csak azért  jönnek be a  belvárosba, mert autóval meg tudtak állni az 

üzlet előtt, bevásároltak és mentek tovább.   A lezárást követően elveszett ez a vevőkör, ez 

érezhető a forgalmukon. A vállalkozó   pedig a bevételéből fizeti az  Önkormányzatnak az  

adót, ami  viszont  lecsökkent. Sérelmezi, hogy a döntés előtt nem kérdeztek meg senkit az 

Önkormányzat részéről. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:    

A kijelentést drasztikusnak tartja, hisz a lakosság tájékoztatása a Belvárosi Koncepció 

elfogadásakor tartott  fórumon  2005. novemberében megtörtént. Közzé lett téve a Pilis 

Rádióban, a Szentendre és Vidéke  lapban,  a honlapon. Ugyanakkor megjegyzi,  a Belvárosi 

Koncepció megvitatásán  többen voltak jelen, mint most.  Elhangzott  többek közt, hogy a 

Koncepció lényegi eleme a  Dumtsa Jenő utca sétáló utcává alakítása.   

Bízik abban, hogy a forgalomgyengülés csak átmeneti és a színvonalas kialakítás  a javát 

szolgálja majd mindennek.  

 

Trombitás Gábor Szentendre.  

A  Bogdányi utca és a  Rév utca burkolat felújítása és rendbetétele kapcsán megjegyzi, hogy  

az érintett területeken nincs útalap, ami jelentősen megnehezíti   a munkálatokat.  

 

Doór  Ferenc   vállalkozó,  Szentendre:  
Végezetül   reagál az  elhangzottakra,  az  általa   képviselt  vendéglátói kör helyzetét 

elemezve.  

 

Sajbók Sándor  Dumtsa Jenő utcai lakos:  

Visszatér a kockaköves utak  javítására: lehet az  útjavítást minőségi  módon elvégezni,  mint 

arra példa a Görög utca és a Paprikabíró utca alján történt  precíz munka is. Bizonyítja ez azt,  

hogy amennyiben  hozzáértéssel végzi a cég és az alapot tisztességgel fekteti le,  akkor az 

hosszú ideig nem károsodik és használható.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:    

Az Áprily téren történt javítás az utóbbi időben,    annak minőségét tudják ellenőrizni és a 

következő fórumon a kedvező eredményekről tudnak beszámolni.  

További hozzászólás nem lévén megköszöni a részvételt és 19.15 órakor bezárja a 

Közmeghallgatást.  

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc       dr. Molnár Ildikó  

   polgármester       jegyző 


