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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat 

2007. december 3-án (hétfőn) 17.00 órakor megtartott 

közmeghallgatásáról 
 

 

Jelen vannak:  dr. Dietz Ferenc polgármester, Kun Csaba alpolgármester, Dicső 

Zoltán, Horváth Győző, Kiss Károly, dr. Pázmány Annamária, 

Hidegkuti Gergely, dr. Dragon Pál, Magyar Judit, Radványi G. Levente, 

Trenka István, Hajdu Gábor képviselők. 

 

Távol vannak: Benkovits György, Fülöp Zsolt, Szegő András, Zakar Ágnes és Zakar 

Gergely képviselők.  

 

Hivatalból jelen van: dr. Molnár Ildikó jegyző, dr. Kirchhof Attila aljegyző  

 

Tanácskozási joggal 

jelen van az ülésen:  Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész, dr. Gerendás Gábor irodavezető, 

dr. Pozsonyi Szilvia törvényességi ellenőr, Puhl Márta irodavezető, 

Szűcs Imréné irodavezető, Virágh János városüzemeltetési referens, dr. 

Reinhoffer Katalin vagyoncsoport vezetője. 

 

Tanácskozási joggal  

meghívottak:  Zelkó Attila VOLÁN képviseletében 

    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 

határozatképes. Bejelenti, két képviselő később érkezik. Zakar Ágnes betegség miatt nem tud 

jelen lenni az ülésen, a hozzá intézett kérdésekre, kérésekre személyesen fog a képviselő 

asszony az érintetteknek válaszolni telefonon. 

Rövid tájékoztatót ad a 2007. június 21. óta történt fontosabb eseményekről, tervekről, 

beruházásokról. 

 

dr. Filó András: a Szentendrei Nemzeti Konzervatív Kör több tagjának az ingatlanára 

jegyzett be az Önkormányzat elővásárlási jogot. Az Önkormányzati elővásárlási jog megelőz 

minden más elővásárlási jogot. A Helyi Építési Szabályzatban és a Szabályozási Tervben 

taxatíve fel kell tüntetni, mely ingatlanokra vezeti be ezt a jogot. Ezzel az Önkormányzat 

beleavatkozik az ingatlanpiacba. Kérdése, miért született meg ez a rendelet, ha az elmúlt 8 év 

alatt egyszer sem élt a Képviselő-testület az elővásárlással? Az eredeti rendeletet és annak 18 

módosítását vissza kell vonni.  

Úgy tudja, a Képviselő-testületnek 60 napja van arra, hogy eldöntse, él-e az elővásárlási 

jogával. Véleménye szerint ezzel az Ügyészséghez kellett volna fordulnia a lakóknak. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszol a kérdésekre. A térség több önkormányzatával 

konzultáltak az elővásárlási jog bejegyzéséről. Ez más településeken is működik. Minden 

hónapban legalább 1 testületi ülés van, a beadvány megérkezésétől a soron következő testületi 
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ülésre terjesztik elő az anyagot, ami leghosszabb esetben is 30 napon belül van. A 60 napot 

egyetlen esetben sem várták meg. 

Hosszú távon felül kell vizsgálni a Szabályozási Terv kapcsán az elővásárlásról szóló 

rendeletet. Megvizsgálják, mely ingatlanokra lesz indokolt rátenni az elővásárlási jogot. 

 

Hármori Lászlóné, Szerb utca: Polgármester úr előző közmeghallgatáson tett ígérete szerint 

a Duna-korzón szeptember 1-től újra vissza fog állni a helyközi autóbuszjárat. A mai napig ez 

nem történt meg. A környéken nagyon sok nyugdíjas lakik, akiknek nagy nehézséget okoz a 

mindennapi bevásárlás, mert a környéken nincs élelmiszerbolt. A Hivatalba több beadvány 

érkezett már ez ügyben, de változás nem történt. 

Kikéri magának, hogy az Önkormányzat rátegye az elővásárlási jogot az ingatlanára, amiért ő 

dolgozott meg és rendesen fizet adót. 

Az utcán nem szokott látni rendőrt. A környező telefonfülkének 5 éve ki van törve az összes 

ablaka. Nem érti, miért nem lehet oda állítani egy rendőrt, akár civil ruhában. Talán így tetten 

érnék a rongálókat. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Rendőrség kapott meghívót a mai közmeghallgatásra, de 

részükről nem érkezett senki. 

A buszjárattal kapcsolatban elmondja, hogy folyamatosan egyeztetnek a Volánbusszal. 

Képviselőjük is itt van a teremben, a továbbiakra ő fog válaszolni.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: a városban a Volánbuszon kívül más nem indíthat buszjáratot. 

A közszolgáltatási szerződés értelmében lehetőség van arra, hogy kijelöljön közlekedési 

útvonalakat. Ezen útvonalak között szerepelt a Duna-korzó és Pismány helyközi járat 

üzemeltetése is. A Volánbusz több tízmillió forintos tartozást követel a városon, erre 

hivatkozva nem indítja járatait ezen útvonalakon. A tartozás tekintetében a Volánbusz és az 

Önkormányzat között vitás helyzet alakult ki. Kiírták a közbeszerzési eljárást egy új helyközi 

járat üzemeltetésére.  Az Önkormányzat ennél többet nem tud tenni.  

 

Zelkó Attila Volánbusz képviseletében: a közszolgáltatási szerződés keretében végzi a 

Volánbusz a személyszállítást, mely 2007. december 31-el lejár, így 2008. január 1-el 

megszűnik a szerződés. 2008. március 1-től van arra lehetőség, hogy az Önkormányzat mással 

végeztesse el ezt a feladatot. Nincs tudomása arról, hogy az Önkormányzat megkereste volna 

a Volánbuszt a Duna-korzó helyközi járatának visszaállításával kapcsolatban.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: a Volánbusszal történt egyeztetésről jegyzőkönyv is készült. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: 30 millió forintot kellene fizetnie a városnak a Volánbusz 

részére, hogy 2008. január 1-től ellássa feladatát.  

 

Trombitás Gábor: véleménye szerint szervezési probléma van. Javasolja, hogy a Pismányból 

lejövő busz a Duna-korzón menjen az állomás felé.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a közlekedési koncepció kialakításakor erre figyelemmel 

lesznek.  

 

Czveiber János, Kossuth L. utca: az ő ingatlanára is bejegyeztetett az Önkormányzat 

elővásárlási jogot. Az értesítőn az áll, hogy fellebbezni lehet, de a fellebbezés díja tízezer 

forint. A mai napon a Földhivatalban még nem tudtak arról, hogy az elővásárlási jogot 

levetette volna az Önkormányzat. 



 3 

Mivel a belváros egy része sétáló övezetté alakították, ezért a Kossuth Lajos utcából 

gyakorlatilag parkoló utca lett. A saját kapuja előtt állnak meg az autók, bár érvényes 

parkolási jeggyel. Emiatt nem tud az udvarára beparkolni, illetve onnan kiállni. A helyi 

adókat is rendesen befizeti, így minden joga megvan arra, hogy a házából autóval ki- és 

beállni. A lakók csak annyit érzékelnek a városban történő változásokból, hogy egyre 

emelkednek az adók és egyre nehézkesebb a közlekedés. 

A Petőfi utcában a járdán állnak az autók, az úton pedig elsüllyednek a járókelők a sárban. 

Több idős, beteg néni lakik itt, kéri, javítsanak ezen a helyzeten.  

 

Kun Csaba alpolgármester: az elővásárlási joggal kapcsolatban elmondja, hogy az 

Önkormányzat a bejegyzett ingatlant ugyanolyan áron, ugyanazon feltételekkel vásárolhatja 

meg, mint bármely más vevő. Ezzel nem kurtítják meg az eladó vagyonát. Elismeri, nem 

történt meg a kellő fokú tájékoztatás.  

Új parkolási rendszert vezettek be, melynek gördülékeny működéséhez még egy kis idő kell. 

A jelenlegi egy átmeneti időszak. Az útburkolati jelek felfestése, a táblák kihelyezése még 

nem történt meg, hamarosan arra is sor kerül. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri Jegyző Asszony intézkedését, hogy a közterület-

felügyelők fokozottabban ellenőrizzék a házak kapuiban parkoló autókat.  

 

Petényi Zsuzsa főépítész: tudomása szerint a Földhivatal már átvette az elővásárlási jog 

törléséről szóló határozatokat. 

 

dr. Filó András: véleménye szerint, nem csak az utolsó két rendelet törvénysértő, hanem az 

összes 18 db módosítás.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megnézik, mely esetekben indokolt az elővásárlási jog 

fenntartása, illetve törlése. 

 

Botlik Istvánné, Hamvas B. utca 48.: augusztus 30-án az iktatóba leadott egy beadványt. 

Tudomása szerint, ez érkeztetésre, iktatásra került. A Pomázi úton gyakorlatilag nincs 

használható járda, a közúti világítás is csak a másik oldalon van. Így az úttest szélén kell 

gyalogosan közlekednie, a kocsik mellett. A Pomázi út felújítása megtörtént. A járdát nem 

újították fel, csak a villanyoszlop környezetében. A járdán lévő mély lyukakat murvával 

tömték el. Ezért nagy eső idején, a csatornába bekerült murva törmelék eldugaszolta az 

vízelvezetőt, így több ház is beázott. 

Kérdése, a fűtéskorszerűsítésre miért nem ír ki pályázatot az Önkormányzat? 

Felháborítónak tartja, hogy 1 m3 víz 1008,- Ft-ba kerül. Kérdése, a VSz. Zrt. miért budapesti 

szakemberekkel olvastattja le az óraállást, ez fűtőtestenként 570 Ft-ba kerül. Miért nem lehet 

ezeket szentendrei iparosokkal elvégeztetni?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megvizsgálják, hogy miért nem kapott választ a beadványára. 

Felkéri Lindmayer Esztert, a VSz. Zrt. cégvezetőjét, válaszoljon az óraleolvasással 

kapcsolatban. 

A panelprogramra csak akkor lehet pályázni, ha azt központilag kiírják. Az nem az 

Önkormányzat saját pályázata. 

 

Virágh János városüzemeltetési referens: több bejelentés érkezett már ezzel kapcsolatban. Az 

átadás-átvétel során meg fogják vizsgálni a kátyúzás minőségét. Tudomása szerint, amíg nem 
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tudják a kátyúkat beaszfaltozni, addig murvával szórják be azt, a balesetek elkerülése végett. 

A pályázatkiírás csak az úttest javítására szólt, a járdára nem. 

Az ELMÜ javíttatta meg a járda egy kis részét, mikor magas feszültségű kábelt helyezett el. 

Alaposabban ki fogja vizsgálni az esetet és írásban fog válaszolni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megpróbálják erőn felül, a lehető legtöbb útvonalat 

megcsinálni. 

 

Lindmayer Esztert a VSz. Zrt. cégvezetője: a közüzemi díjjal kapcsolatban elmondja, hogy 

az árakat csak továbbhárítják a lakosokra, ebbe nincs beleszólásuk.  

A leolvasásokat az Ista Kft. végzi, hiszen ők szerelték fel a mérőket a fűtőtestekre. A cég csak 

a saját szakembereik által leolvasott adatokat tekintik hitelesnek.  

 

Doór Ferenc: az elővásárlási jog bejegyzését botrányosnak tartja. Nem minden tulajdonos 

akarja piaci áron eladni az ingatlanát. Véleménye szerint, ezzel az Önkormányzat vissza tud 

élni.  

A mai napig nincs megoldva a gyerekek közlekedése az Izbégi Általános Iskola előtti 

zebránál. Az úttesten nagyon nehezen jutnak át, oda egy rendőrlámpa kellene. 

A járdaszegélyek szerte a városban túl magasak, így babakocsival, kerékpárral nehéz a 

közlekedés. 

Az új parkolási rend elűzi a turistákat a városból. Együttműködéssel kellene megoldani a 

belvárosi vállalkozók problémáját. Így is nagyon kevés a városba látogatók száma.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a turizmus visszaesése nemcsak helyi, hanem országos 

probléma. A város, más települések döntéseit figyelembe véve, hozott egy helyi rendeletet a 

közterület foglalásról. A vállalkozókkal többször folyt egyeztetés, melyet akkor sok helyi 

vállalkozó elfogadott. Személyesen végigjárta a közterület-felügyelőkkel a belvárosi utcákat. 

Lemérte a kirakodott áru által elfoglalt területet. A kiadott engedély alapján járó területtel azt 

összevetve, sok esetben derültek ki visszaélések. Több város főépítésze szerint nagyon 

alacsony más városokéhoz képest a közterület-foglalási díj. 

A parkolással kapcsolatba elmondja, vannak olyanok, akik annak idején azon az állásponton 

voltak, hogy a Bartex Rt. a parkolás üzemeltetéséért cserébe nagyon alacsony összeget adott 

volna az Önkormányzatnak. Akkor a javaslat az volt, hogy az Önkormányzat vegye kézbe a 

parkolás üzemeltetését. Ez megtörtént, de akkor a jelenlegi helyzetet el kell fogadni.  

 

Doór Ferenc: a lakók, a vállalkozók, az idelátogató turisták sokalják a parkolási díjat. 

Javasolja, folytassanak egyeztetést az Önkormányzattal, hogy egy parkolójegyért cserébe ad 

egy csésze kávét. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyetért a kezdeményezéssel. 

 

Doór Ferenc: a nyilvános wc-vel kapcsolatban elmondja, hogy egy olyan pályázatot kellene 

kiírni az üzemeltetésére, amelyre lesz jelentkező. Tarthatatlan a helyzet, hogy a belvárosban 

nincs egyetlen nyilvános wc sem. 

 

Kun Csaba alpolgármester: a wc üzemeltetésével kapcsolatban elmondja, hogy a kiírt 

pályázatra senki nem jelentkezett, még Doór úr sem. A pályázatot újra kiírják, remélve, 

ezúttal lesz érvényes pályázat. 
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dr. Pázmány Annamária képviselő: ahhoz, hogy az Izbégi Általános Iskola előtti zebránál 

rendőrlámpa legyen, 10 millió forintba kerül. Az úttest karbantartása és a rendőrlámpával való 

felszerelése a Közútkezelő Kht. hatáskörébe tartozik. Az iskolás gyerekek világító mellényt 

kaptak. A tervek között szerepel, hogy mobil rendőrlámpával szerelik fel a zebra előtti részt a 

kora reggeli időszakban, melyre a Nemzetközi Rotary Klubnál pályázott. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a rendőrlámpával kapcsolatban elmondja, hogy folyamatosan 

keresték a kapcsolatot a Közútkezelő Kht-val, de forráshiányra hivatkozva többször 

elutasították a kérést. 

 

Kapás úr: megköszöni, hogy a Tómellék és a Szatmári utcát felújították. A reggeli órákban 

nagy a forgalom ezen a két utcán, mert a lakótelepről jövő autók, rövidítve az útvonalat, 

igyekeznek a főváros felé menni. Javasolja, hogy a két utcát egyirányúsítsák, így könnyebb 

lenne a közlekedés a gyalogosok számára, mivel járda csak szakaszonként van ebben a két 

utcában, s így biztonságosabban lehetne közlekedni a járókelőknek az út szélén. 

Az uszoda építésével kapcsolatban elmondja, hogy a jelenlegi földmunkák miatt, a környéken 

a járda és az úttest teljesen sáros. A busszal közlekedő gyerekek nem tudnak a járdán 

közlekedni.  

A parkolással kapcsolatban elmondja, hogy a parkolási övezetek elején és végén nincsenek 

kirakva a kresz táblák. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az uszoda építésével járó sár eltakarítása miatt Kanev 

Lászlóval felveszik a kapcsolatot.  

 

Lindmayer Eszter VSz. Zrt. cégvezetője: a kresz tábla és az útfelfestés folyamatban van. A 

táblák kihelyezése ezen a héten befejeződik, az útburkolati jelek felfestése az időjárás 

függvénye.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: a Szatmári és a Tómellék utca egyirányúsításával kapcsolatban 

válaszol. A Közlekedési Munkacsoport szakemberekkel együtt vizsgálja meg ennek 

lehetőségét.  

 

Labutyin Gábor: a helyi adókat is nagyon jelentősen megemelték. Nem ért egyet azzal, hogy 

kedvezményezett csoportokat alakítottak ki azoknak, akik nem a városban laknak, akik nem 

ide fizetik a teljesítményadójukat.  

 

Kun Csaba alpolgármester: a parkolás kedvezménye a belvárosban lakókra, illetve az ott 

dolgozókra vonatkozik. Aki nem a belvárosban lakik vagy dolgozik, az chipkártyát kaphat a 

teljesítmény adó befizetése fejében.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: ha az ingyen parkolás lehetőségét nem rendszám alapján, 

hanem házanként adnák ki, akkor beindulna a parkolási jogok eladása. A rendszám alapján 

adják a parkolási kedvezményeket, így ellenőrizhető a jogosultság.  

 

Lakó Arany János utca: a Rákóczi utca 8. szám után fizetős parkolóhelyek vannak, de az 

utca első felében ingyenes a parkolás. Problémája azzal van, hogy neki is van egy autója, de a 

szülei autójával már nem parkolhat be a háza elé, mert csak egy autóra adnak behajtási 

engedélyt.   
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dr. Reinhoffer Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető: a behajtási engedéllyel 

kapcsolatban elmondja, hogy rendszám alapján adják ki az engedélyt. Az első engedély 

kiadása ingyenes. A belvárosban a közeljövőben forgalmi rendváltozás bevezetését tervezik. 

 

Valentin Sándor Bogdányi utca: az elővásárlással kapcsolatban elmondja, hogy a banki 

jelzálog típusú kölcsönöknél a bank felszólította a hiteligénylőt, mielőbb vetesse le az 

elővásárlási jogot. 

A Bogdányi utcában esős idő után hatalmas pocsolyák keletkeznek az egyenetlen úttesten.  

A jelenlegi gát maradjon meg eredeti formájában, tudomása szerint meg lehet erősíteni 

vaslemezek beépítésével.  

Véleménye szerint, ha az új városközpontot megépítik, akkor több bölcsődére, óvodára, 

iskolára lesz szükség a sok új lakó miatt.  

A Suzuki autószalonnál és a Bogdányi utcában gyakran elviselhetetlen csatorna szag árad. 

A Dera pataknál még az árvízi védekezéshez használt homokzsákok éktelenkednek. 

Kéri, a helyi újságokban tegyék közzé a lakosokat érintő fontosabb eseményeket. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: azon a területen, ahol a homokzsákok vannak, magánterület.  

Az új gát tervezésénél, illetve a régi gát állapotának felmérésénél hiteles igazságügyi 

szakértők adták nevüket. 

Az új városközpontban nem lesznek lakóparkok, így nem lesz lakosságszám növekedés. A 

belterületbe vonás okozhatná a város növekedését. 

A Bogdányi utcát újra fogják kövezni. 

A Szentendre és Vidékében, valamint a város honlapján folyamatosan tájékoztatják a 

lakosságot a fontosabb eseményekről. 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: a belváros forgalmi rendjével kapcsolatban elmondja, hogy 

nem zárják le a Duna-korzót, csak egyirányúsítják. Fél évet szántak arra, hogy mielőtt 

hatályba lép a rendelet, a lakókat arról kellőképpen tájékoztassák. 2008. február 1-től fog 

megváltozni a forgalmi rend.  

 

dr. Filó András: az új parkolási rend bevezetésével olyan utcákba parkolnak be az autósok, 

ahol nem kell fizetni, zavarva ezzel az ottlakók nyugalmát. Pl. Fulcó Deák utcában. 

A belterületbe vonásról szóló rendelet 2002 óta van hatályban. A rendelet értelmében 

kétévente kellene belterületbe vonni területeket. Eddig egy sem került belterületbe vonásra.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ha belterületbe vonásra kerül a sor, nem lehet elkerülni a 

lakosságszám növekedést.  

 

Trombitás Éva, Rév utca: a Duna-korzó buszközlekedésével kapcsolatban elmondja, hogy 

nagy problémát jelent az ottlakók számára. Komolyabban kellene venni ezt a problémát. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a buszközlekedésre közbeszerzési eljárást fognak kiírni. A 

pályázati kiírásban szerepelni fog a Duna-korzó buszjárat visszaállítása. 

 

Szabó Miklós, Bogdányi utca 44.: a Bogdányi utca és a Borpince utca sarkán lakik. Kérése, 

hogy az utca elejére helyezzenek ki egy kresz táblát, miszerint betiltanák az utcába a 

gépkocsival történő bejárást a nem ott lakók számára, mert így nem tudnak bejutni a saját 

ingatlanukra. 

Véleménye szerint az új gát megépítése nem szükséges, fel lehetne újítani a jelenlegit.  

A Teátrum parkolójának mi lesz a sorsa? 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a gáttal kapcsolatban elmondja, hogy más az érzelmi és más a 

szakmai kérdés. A jelenlegi gátban nincs meg a szükséges agyagmag, amely biztonságosan 

megvédené a várost az árvíztől. Ausztriában is megvizsgálták a mobil árvízvédelmi gát 

használatával kapcsolatos kérdéssort.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: korábban született egy testületi határozat, melynek nem az a 

célja, hogy ott a parkolást megtiltsa, hanem hogy elősegítsék a per kimenetelét, melynek 

során visszakerülne a városhoz a parkoló üzemeltetése. A hónap elején ért véget a per. A 

soron következő testületi ülésen napirendre kerül. A továbbiakban is parkolót szeretnének ott 

üzemeltetni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: további kérdés nem lévén, megköszöni a részvételt, az ülést 

20.37. kor bezárja. 

 

K. m. f. 

 

 

dr. Dietz Ferenc        dr. Molnár Ildikó 

  polgármester                      jegyző 

 

 


