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dr. Dietz Ferenc polgármester: köszönti a közmeghallgatás résztvevőit. Megállapítja, hogy a 

közmeghallgatás határozatképes, jelenlévő képviselők száma 14 fő. 

Bemutatja és elemzi a közmeghallgatásra készített prezentációt, mely bemutatja, hogy a 

júniusi közmeghallgatás óta mi történt és mi várható a városban. Főbb témák: 

- Városháza házhoz jön, 

- szakmai konferenciák, 

- információs csatornák, 

- városi kiadványok, 

- érdekvédelem (M0-s, Megyeri híd, Petzelt J. Iskola, Vujicsics Zeneiskola), 

- lakossági kérések ( forgalmi rend változtatás, jelzőlámpa kihelyezés, járdák), 

- pályázati támogatások, 

- mamut-pályázatok (ovi-suli, SZEI, gát), 

- városrehabilitáció, 

- Concerto és Öko-program, 

- vagyongazdálkodás, adózás, parkolási rend kialakítása, új felújítások,  

- szociális és gyermekvédelmi támogatások, 

- rendezvények a városban, városmarketing és TDM, idegenforgalmi rendezvények, 

- VUK csoport feladatai, M0 Érdekvédelmi Egyesület eredményei, 

- 2009 évi beruházások, ifjúságot érintő kérdések, térfigyelő rendszer telepítése, 

- HÉSZ felülvizsgálata (tehermentesítő út kijelölése), ingatlanfejlesztések, 

- kistérségi együttműködés. 

 

A prezentáció ismertetése után várja a kérdéseket. 

 

Balogh Ágnes Szabadkai u. 9.: elmondja, hogy szükséglakásban laknak és irreálisan 

magasnak tartja a bérleti díjat és a rezsiköltséget. Nem érti, hogy miért kell ipari áramot 

fizetniük. Felsorolja a havi kifizetendő költségeket, mely 75 ezer forint összesen.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a bérlemény nem lakás céljára épült, csak átmeneti 

megoldásként használhatják lakás céljára. Már kérte a VSz Zrt. Vezérigazigazgatóját, 

vizsgálja meg az ipari áramról áttérés lehetőségét.  

 

Horváth József a VSz. Zrt vezérigazgatója: az ELMÜ-vel már felvette a kapcsolatot a 

Szabadkai utcai lakások áramdíjával kapcsolatban, akik vizsgálják a problémát. Választ vár az 

ELMÜ-től, melyet megsürget.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a költségek kifizetéséhez van lehetőség segítségre is. 

 

 

Beszólás: nem segítséget kérnek, hanem megoldást várnak.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Vezérigazgató úr ígéretet tett a megoldásra, kéri, hogy a 

következő héttől őt keressék és sürgessék. 

 

Kovács Miklósné Hajléktalanszálló vezetője: kéri, hogy a Szabadkai utcai szükséglakások 

bérleti díja is kerüljön felülvizsgálatra, nagyon magasnak tartja. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felkéri a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságot, hogy 

vizsgálja meg a Szabadkai utcai szükséglakások bérleti díjának kérdését.  
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Borsodi László: védelmet kér a nyári rendezvények zajhatásai miatt. Elmondja, hogy minden 

szabadtéri rendezvényen hatalmas hangszórókból árad a zene, amely elviselhetetlen, ráadásul 

hajnalig tartanak a rendezvények. Sok esetben a rendezvény befejezése után is - cd-ről  

hangosan – tovább szól a zene. Másik problémaként a Pátriárka utca sarkán épülő házat 

említi, mely elképesztően csúnya. Végül a kockakövek lerakására hívja fel a figyelmet, és 

arra, hogy a kövek formája sok helyen inkább kerek formájú és nagyon széles a köztük lévő 

fuga.  

 

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

 

Horváth Frigyes (Közútkezelő Kht): válaszában elmondja, hogy a Lázár cár tér és a 

Mentőállomás közötti szakaszon egy 40 cm-es felhőszakadás kimosta a fugákat amit rövid 

időn belül a vállalkozó pótolt, visszatöltötték a fugákat. A fugázással kapcsolatos műszaki 

problémákat, megoldásokat ismerteti. Egyébként megjegyzi, hogy a kimosott kövek is 

stabilan álltak, nem mozogtak. Szigetmonostoron 4 cm-es fugázással történt a kockakő 

lerakása.  

 

Borsodi László: felhívja a figyelmet a budai Várban lerakott kockakövekre, amelyek lerakása 

jobb, mint a szentendreieké. Elmondja, hogy a kockaköveknek azért nincs sarka, mert a 

döngölőre nem raktak gumit. 

 

Horváth Frigyes (Közútkezelő Kht): ismert előtte a probléma, műszaki magyarázatot ad a 

felvetésre. 

 

Borsodi László: Závodszky Zoltán kérésére megismétli, hogy minden rendezvényen hatalmas 

hangszórókat használnak, amelyek hangereje zavarja a környéken élők nyugalmát. 

 

Závodszky Zoltán Közművelődési Kht ügyvezetője: nem emlékszik olyan rendezvényre, 

amelyen óriás hangszórók lettek volna. Az idei nyáron három nagyobb rendezvényről tud, 

amelyből 1 volt a Kht. rendezvénye. A Szerb Búcsú a Szerb Kisebbségi Önkormányzat 

rendezvénye, a Nehézzenei Fesztivál pedig szintén nem a Kht rendezvénye. Ez utóbbi 

egyébként jelentős rangot vívott ki magának. A rendezvény hajnali 2-ig tartott, de 22 óra után 

az udvarról bementek az épületbe.  A rendezvénnyel kapcsolatban egyeztetések voltak a 

lakossággal is. Az a döntés született, ha a város nem akceptálja, akkor elviszik máshova, más 

városba. Megérti a lakókat, de sajnálná ha ez a rendezvény elkerülne a városból. A Kht által 

szervezett színházi előadások 22 óráig befejeződtek, a Barcsay udvarban rendezett koncertek 

pedig még előbb véget értek. Az Ister Napok rendezvény engedélyezése pedig szigorú 

feltételekhez kötött.  

 

Borsodi László: elmondja, hogy nyáron nincs egyetlen hétvége sem, amikor ne lenne 

rendezvény. Megismétli az előzőekben elmondottakat. Sajnálja, hogy egy képviselő sem lakik 

a belvárosban, így nem ismerik a problémát, csak a döntéseket hozzák meg. A problémát a 

nyári rendezvények összeállításában látja.  

 

Tolonics Gyula képviselő: elmondja, hogy a Nehézzenei Fesztivállal kapcsolatban 

egyeztetések folynak, melynek végeredményéről tájékoztatást fognak adni. 
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dr. Molnár Ildikó jegyző: a Pátriárka utcai házzal kapcsolatban elmondja, hogy egyedi 

hatósági ügyben itt nem adhat tájékoztatást. Az építési terveket a Főépítészi Tervtanács 

véleményezi a  HÉSZ és egyéb szakmai szabályok alapján.  

 

Borsodi László: az vigasztalja, hogy olyan anyagból készül az épület, amely nem fog sokáig 

tartani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a hozzászólást és megadja a szót a következő 

felszólalónak.  

 

Tóth Béla Petyina utca: beszámol arról, hogy elkezdték a Petyina-medret kitakarítani. Sajnos 

azonban megakadtak, mert több ingatlanról szennyvizet engednek oda.  Elmondja, hogy a Híd 

utcától indultak felfelé, összeszedték a szemetet, de a szennyvíz-kifolyásokkal nem tudnak 

mit kezdeni. Hathatós segítséget kér az ügy megoldására. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni az eddigi munkájukat. Megkérdezi, hogy tettek-e 

az érintett lakókkal szemben bejelentést? Kérdezi a Főkertészt, hogy tud-e a Hivatal az 

ügyről?  

 

Kondacs Krisztián főkertész: elmondja, hogy Szentendrén egyre gyakrabban találkoznak 

ilyen jellegű problémával. Erről a konkrét esetről nem tud, de javasolja, hogy közösen nézzék 

meg a területet.  

 

Varga Erzsébet Bérc u. 42. (tel.: 315-173): már hónapokkal ez előtt bejelentette az esetet a 

Hivatalban, megtörtént a szembesítés, de nem történt változás, ugyanúgy történik minden, 

mint a bejelentést megelőzően. A szomszéd – akiről szó van Kiss Zoltánné.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: egyedi hatósági ügy, melyet ezen a fórumon nem tud megbeszélni. 

Kéri, hogy dr. Gerendás Gábor közigazgatási irodavezetőt keressék meg, aki segítséget fog 

adni az ügyben.  

  

Varga Erzsébet Bérc u. 42 (tel.: 315-173): másik problémaként elmondja, hogy a 

Barackvirág utcánál többször van baleset. Javaslata szerint kihajtótó sáv kialakítása megoldás 

lehetne.  

 

Horváth Frigyes (Közútkezelő Kht): elmondja, hogy egy magánberuházás miatt keletkezett a 

probléma. Ismerik a problémát és keresik a megoldást.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő, bizottsági elnök, a Közlekedési munkacsoport tagja: 

kiegészítésként elmondja, hogy a bizottság előtt volt a beruházás engedélyezése, ahol 

feltételeket szabtak a megvalósításra.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a válaszokat és köszönti Börcsök László 

rendőrkapitány urat, akinek megadja a szót.  

 

Börcsök László rendőrkapitány: üdvözli a jelenlévőket. Válaszában elmondja, hogy a 

Rendőrség az ügyet áttette a Hivatal hatáskörébe, de utánanéz a problémának.  
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Hernesz Csilla a Közlekedési munkacsoport elnöke: hozzászólásában a Táltos utca síkosság-

mentesítéséről beszél. Az utca a gyűjtő-út funkciót is betölthetné, de nincs a tisztítandó utak 

között.  A gyűjtő-út funkciót a Tegez utca látja el. Beszámol arról, hogy az ott lakók egy része 

kézi erővel tisztítja az utat. A problémát az okozza, hogy az öko-ház építkezésekor az abban 

résztvevő nagy súlyú teherautók tönkretették az utat, melyet az építtető – ígérete ellenére – 

nem állított helyre.  

Az utak tisztításával kapcsolatban a helyi rendeletre hivatkozik, melyet a lakosságnak csak 

egy része ismer. Fontosnak tartja a lakosság tudomására hozni, hogy az utak tisztításával 

kapcsolatban mi a kötelessége. A másik nagy probléma, hogy sokan a közterületeket 

magánterületként kezeli.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a Közlekedési munkacsoport munkáját, amellyel 

az Önkormányzat és a Hivatal munkáját is segítik. A Táltos utca rendbe tételével 

kapcsolatban egyeztetéseket folytattak, ennek költsége 80 millió forint lenne. A Skanzen 5 

millió forinttal részt vesz a helyreállításba. Kéri a Jegyző Asszonyt, vizsgálja meg a kártérítési 

kötelezettség lehetőségét. Jogos az a kérés, hogy mindenki a saját portája előtt takarítson, 

erről a városi kiadványban is szó lesz.  

 

Pálinkás Attila (VSz Zrt): kiegészítésként elmondja, hogy az utak a rajtuk folyó forgalom 

alapján vannak a téli síkosság mentesítésre besorolva. A hozzászóló által jelzett út 3-as 

fokozatú, tehát végeznek a Táltos utcában síkosság-mentesítést. Vannak azonban olyan 

időszakok – hajnali órák -, amikor óvatosan kell közlekedni, hiszen a síkosság-mentesítést 

nem lehet folyamatosan végezni. Ismerteti, hogy – igény szerint – tudnak biztosítani és 

kihelyezni szóróanyagot.  

 

Valentin Sándor, Bogdányi u. 24.: problémája, hogy 2008-ban a Rév utca aszfaltozásakor 

leaszfaltozták a háza előtti virágoskertjét. Levélben kérte ennek visszaállítását, melyre nem 

kapott választ, pedig a júniusi közmeghallgatáson is említette. Elmondja még, hogy ismét 

megsüllyedt a Bogdányi utca, nem folyik el a csapadékvíz.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tudomása szerint Horváth Frigyes úr már válaszolt a 

problémára. Felolvassa a júniusi közmeghallgatás jegyzőkönyvének ide vonatkozó részét: „A 

munka során sokkal több probléma merült fel, mint amire számítottak. Sok helyen nem csak 

javítani kellett, hanem újra rakni szakaszokat. A Rév utcánál nem érti a problémát, mert 

folyamatosan egyeztetett a felszólalóval.  

Kiderült, hogy rossz volt a kockakő minősége. Többször kellett felszedni, majd újra rakni.”  

 

Horváth Frigyes (Közútkezelő Kht): ismét elmondja, hogy a virágoskertet azért kellett 

megszüntetniük, mert a víz a többi házra folyt. A süllyedéssel kapcsolatban kifejti, hogy az a 

kockakő-lerakás problémája, melynek kijavítása véleménye szerint - a garanciális időbe még 

belefér, megnézi és intézkedik.  

 

Valentin Sándor, Bogdányi u. 24.: elmondja, hogy ha a Polgármesternek levelet ír, akkor 

arra választ vár. A virágoskertet pedig már régen meg lehetett volna csinálni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: utánanézet ment-e Valentin Sándor levélre válasz. A 

vízelvezetést meg kell oldani, keresik a megoldást.  

 

Valentin Sándor, Bogdányi u. 24.: a következő amiről beszél, a mobilgát. Elmondja, hogy a 

lakók azt kérik, hogy az Önkormányzat felejtse el a mobilgátat és rendes gátat építsenek. A 
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mobilgát álom csak, nem megoldás, és kérik, hogy minél előbb erősítsék meg a mostani gátat.  

Ha kell, aláírást fog gyűjteni.  

Javaslata még, hogy a kerékpárutat a Határcsárdáig építsék ki.  

Ígéret volt arra, hogy a belváros közlekedési rendjének felülvizsgálata során azt is megnézik, 

miért kell a lakóknak körbemenniük. Úgy érzik, ki vannak tiltva a lakóhelyükről. Erre május 

óta nem kapnak választ.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a belváros közlekedésével kapcsolatban elmondja, hogy 

közbeszerzéssel kiválasztottak egy céget, akik felülvizsgálják a belváros forgalmát. A kész 

anyagot 2009. február első felében küldik meg. Miután megismerik az anyagot, csak utána 

tudnak lépni az ügyben.  

Nem mobilgátat építenek, hanem mobil árvízvédelmi fal a helyes kifejezés. Beszámol arról, 

hogy a vízelzárás pontosan meg lesz oldva a létesítménnyel. Beszámol a Városházán 

megtartott árvízvédelmi konferenciáról, amelyen bemutatták a résztvevőknek és 

érdeklődőknek a mobil árvízvédelmi fal szerkezetét, összeszerelését. A Dunakorzó 

rehabilitációjára tervpályázatot írt ki az Önkormányzat, melyen Puhl Antal építész tervét 

fogadták el. A további tervek elkészítéséhez pályázatot nyújtanak be.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsa főépítész: kiegészítésként elmondja, hogy a december 2-án 

megtartandó informális ülés egyik napirendi pontja lesz a mobil árvízvédelmi gáttal 

kapcsolatos tájékoztató. 

 

Valentin Sándor, Bogdányi u. 24.: szeretné, ha a képviselők 25 évig a teljes vagyonukkal 

vállalnának garanciát a mobilgátra.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: visszakérdez, hogy Valentin úr hány évig vállal garanciát 

teljes vagyonnal az általa értékesített termékekre? 

 

Valentin Sándor, Bogdányi u. 24.: elmondja még, hogy a nyári esős viharok alkalmával a 

Libásházhoz folyik le az esővíz, innen nem tud elfolyni. Javasolja a csatornahálózat bővítését.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  megadja a szót a DMRV Zrt képviselőjének. 

 

Perecsi Ferenc üzemigazgató (DMRV Zrt): nem ők az illetékesek ennek megoldására. 

Ismeretei szerint a városnak van terve a csatornahálózat bővítésére.  

 

Virágh János városüzemeltetési referens: nem tud ilyen tervről.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tudomása szerint csak vagyonfelmérés történt, tényleges 

tervek még nincsenek.  

 

Valentin Sándor, Bogdányi u. 24.: elmondja még, hogy a Bárczy fogadó mellett épített 

házat, melyre ideiglenes engedélyt kért, de amelyet a ház színe miatt azzal a feltétellel kapott 

meg – hogy 1 éven belül át kell festetnie. Hivatkozik Deim Pál festőművészre, aki a legszebb 

színű háznak jellemezte.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: válaszában elmondja, hogy nehezen tudja elképzelni, hogy az 

ügyintézőnek a ház színével volt problémája. Ígéretet tesz, hogy utána néz a felvetésnek. 
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Valentin Sándorné Bogdányi u. 24.: a Rév utcai házzal kapcsolatban elmondja, hogy az 

útszegéllyel kapcsolatban merültek fel problémák. 1973-ban vették meg a házat, majd az 

átépítés során – 1993-ban a jelenlegi formájában kapták meg az engedélyt. Most azzal van 

probléma, hogy a ház előtti lépcső – a közterület-felügyelők szerint – közterületen van. Nem 

érti, hogy eddig jó volt, most miért nem az. 

Beszámol még arról, hogy a belvárosban nincs bolt, ahol élelmiszert lehet vásárolni, nem 

megfelelő a közlekedés. A buszjárattal kapcsolatban telefonon beszélt a Volánbusz 

ügyintézőjével akit tájékoztatott a problémáról.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a bolt-kérdésben nem tud mit tenni, nem a Hivatal 

kompetenciája, hogy ki hol nyit élelmiszerboltot. Kéri a Volánbusz képviselőjét, hogy a 

buszközlekedéssel kapcsolatos problémára válaszoljon.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a közterület problémáját úgy tudja megoldani, hogy a telekhatárra 

mérést fog kérni.  

 

Kamniczky Ákos (Volánbusz): az Önkormányzat intézkedéseiből azt látja, hogy a 

Dunakorzón az átmeneti forgalmat szeretnék csökkenteni. A buszjárat megszüntetése csak 

néhány embernek okoz problémát, gyakorlatilag 1-2 fő utazik a buszokon, ezért feleslegesnek 

tartják, hogy körbemenjenek a városban. Tárgyalást javasol, ahol kialakíthatják a közös 

álláspontot.  

 

Valentin Sándorné Bogdányi u. 24.: az a bizonyos 2 ember is számít.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: a Volánbusz védelmében elmondja, hogy a lakossági 

igényeket maximálisan figyelembe vették és elfogadták azokat. Egyetért azzal, hogy egy 

ember is fontos.  

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi a Közigazgatási iroda vezetőjétől, hogy a Gondozási 

Központ munkatársai tudnak-e segíteni a rászorulóknak a bevásárlásban? 

  

dr. Gerendás Gábor közigazgatási iroda vezetője: természetesen segítenek a rászorulóknak 

bevásárolni, de előtte a felvételüket kell kérni a Gondozási Központba. 

 

Valentin Sándorné Bogdányi u. 24.: kéri, hogy az ő telke melletti telkeket is mérjék ki, 

hiszen a 19-21. szám alatti ingatlan tulajdonosával hosszú évek óta tartó per van a Hivatalnak.  

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: az egy másik ügy, nem tartozik ehhez a tárgyhoz.  

 

Gyürkei Gyula, Táltos utca: bejelenti, hogy a lakók 5 millió forintot gyűjtöttek össze az utca 

rendbetételére. Kérik, tegye a Hivatal lehetővé, hogy az utca megépüljön. Véleménye szerint 

a tervezett 80 millió forintos összeg nagyon sok, szerinte 30-35 millió forintból meg lehet 

építeni az utcát.  

 

Horváth Frigyes úr és Gyürkei úr között mikrofonon kívüli beszélgetés, számolás folyik a fenti 

témában.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a Táltos utcai lakók segítségét.  

 

Szabó Miklós, Bogdányi utca 44.: szintén a buszközlekedést hiányolja. Véleménye szerint 

egy kis méretű busszal meg lehetne oldani a problémát. Azért nem keresik az emberek a 
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buszt, azért utaznak rajta nagyon kevesen, mert elszoktak már attól, hogy a Dunakorzón 

autóbusz jár.  

Másik probléma amit említ, hogy elvették a Dunához való lejárást az autók részére, így nem 

lehet a csónakokat a vízre tenni.  

A Péter Pál utcától egyirányú a Dunakorzó, majd 50 méter után szembejövő-forgalom tábla 

van kihelyezve, mely érthetetlen helyzeteket teremt. 

A Rév utcánál még kinn van a májusban befejezett közúti munkát jelző tábla. Miért nem 

szedték már be? 

Ugyanebben az utcában 1,5 tonnás forgalomkorlátozás van. Véleménye szerint egy 

személyautó 5 fővel ezt a súlymennyiséget meghaladja. Kérdése, hogy miért korlátozták 

ennyire le ezt az utcát?  

Végül elmondja, hogy a mobilgátat ő is ellenzi és kéri, hogy az ne épüljön meg.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: beszámol arról, hogy más helyekről is kapnak közlekedési 

jelzőtáblákkal kapcsolatos bejelentéseket. Kéri a lakosokat, hogy 2009. január 1. és május 1. 

között aki ilyen jogos közlekedési hibát észlel és beküldi, díjat – a következő 

közmeghallgatáson történő sorsoláson egy Szentendre könyvet és Szamos marcipánt kap. 

 

Hidegkuti Gergely képviselő: az előzőekre reagálva több bevásárló helyet említ, melyet a 

belvárosból könnyen meg lehet közelíteni.  

Beszámol arról, hogy a napokban készül egy közvélemény-kutatás az iskolás gyermekek és 

szüleik körében, hogy kik kívánnak iskolabuszt igénybe venni. Ha erre igény lesz, akkor ezt 

szeretnék megvalósítani.  

 

Kiss Károly képviselő: a Dunához vezető út lezárásával kapcsolatban elmondja, hogy sokan 

parkoltak a fizető parkolók helyett a Duna mellett, ezért lett lezárva a lejáró. Meg kell oldani, 

hogy a hajókat le tudják vinni a vízhez, mert csak itt van erre lehetőség.  

 

Horváth Frigyes (Közútkezelő Kht): kiegészítésül elmondja még, hogy elérték, hogy a 

kamion-forgalom elkerüli a várost. A reggeli csúcsforgalom elkerülésének megoldása lehetne 

az iskolabusz indítása is.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  megköszöni a megjelentek részvételét és a közreműködők 

részletes tájékoztatásait.  

 

  

 

 

K.m.f. 

 

 

  dr. Dietz Ferenc    dr. Molnár Ildikó 

    polgármester           jegyző 

 

 

 

 

 

 

 


