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Szám: 13/2009. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat 

2009. június 15-én (hétfőn) 17.00 órakor megtartott 

közmeghallgatásáról 

 

 

 

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

Zoltán, Zakar Ágnes,  Horváth Győző, dr. Pázmány Annamária, 

Hidegkuti Gergely, Magyar Judit, Trenka István, Szegő András, 

képviselők. 

 

Távol vannak: Tolonics Gyula, Kiss Károly, Fülöp Zsolt, dr. Dragon Pál, Benkovits 

György, Radványi G. Levente  Hajdu Gábor,  és Szalay Fruzsina 

képviselők.  

 

 

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

 

Tanácskozási joggal 

jelen van az ülésen: Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész, Ferencné Kovács Hajnalka és 

dr. Fekete Noémi vagyongazdálkodási referensek, Puhl Márta 

irodavezető, Szűcs Imréné irodavezető, Virágh János városüzemeltetési 

referens, Kammerer Zsófia minőségügyi referens, Pákh Andor 

Közterület-felügyelet vezetője, Kondacs Krisztián környezetvédelmi 

referens, Maksa Katalin adócsoport vezetője, dr. Gerendás Gábor 

közigazgatási irodavezető,  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: üdvözli a közmeghallgatáson megjelenteket és megállapítja, 

hogy a testületi ülés határozatképes. 

A közmeghallgatás keretében először prezentáció keretében bemutatja az elmúlt időszak 

eredményeit és az elkövetkező időszakban megvalósításra váró elképzeléseket. 

 

A prezentációt követően átadja a szót a megjelenteknek, elsőként Szente Jánosnénak. 

 

Szente Jánosné a Szentendre Gyökerei Baráti Társaság elnöke: Köszöni az önkormányzat 

által nyújtott 35 eFt támogatást, amelyet az őrségi kiránduláshoz kértek és használtak fel. 

Köszöni az 500 eft támogatást, amelyet a Baráti Társaság elnyert. Ezt az összeget a már 

hagyománnyá vált, de sajnálatos módon négy évig szünetelt, szüreti felvonulásra szeretnék 

felhasználni. Elképzeléseik szerint a felvonulásba több városi szervezetet is szeretnének 

bevonni egy szép és színvonala szüreti felvonulást szervezni.  

Elhangzott a prezentációban milyen sok munka folyik azért, hogy a város szép és élhető 

legyen. Ők maguk is igyekeznek részt venni a városi szépítésében, tisztaságának 
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megőrzésében. Ezek között említi például, hogy részt vettek  a parlagfű irtásban a város több 

pontján. 

 

Kérdése ki a felelős azért, hogy a   Kőzúzó utcában a volt MHSZ előtti terület piszkos és 

elhanyagolt. Választ vár arra a kérdésre, hogy a volt MHSZ épülete jelenleg kinek a 

tulajdonában áll. 

 

Általánosságban is felveti, miért nem büntetik azokat, akiknek az ingatlana előtt elhanyagolt, 

szemetes és gazos a terület. 

 

A volt TÜZÉP telep tulajdonosának személye felől érdeklődik. Itt is gazt irtottak a Baráti 

Társaság tagjaival. Véleményük szerint senki nem törődik a terület állapotával.  

 

A Vasúti-villasornál lévő szelektív hulladék gyűjtök körüli rendetlenségre hívja fel a 

figyelmet s kéri, hogy a közterület-felügyelők ezeken  a területeken is ellenőrizzenek és 

büntessék a szabálytalankodókat. 

 

A Kálvária téren nagyon szép járda épült térburkolattal lefedve. Gerenda korlátot is kaptak, 

azonban a gépkocsik a korlátot megkerülik és behajtanak a szépen rendezett parkba, a 

Kálvária téren parkolnak a  gondozott füvön. Kérdése, a terület védelme érdekében nem 

lehetne- e még  2-3 korlátot kihelyezni? 

 

A helyi lapból értesültek arról, hogy az önkormányzat tervezi, hogy az év egy napját a Város 

Napjává nyilvánítja. A Baráti Társaság az Endre napot javasolja. 

 

Elmondja, hogy örökbe fogadták az Orbán keresztet, ami rendszeresen rendbe tartanak. 

Elvállalnák a Bükkös pataknál az állatorvosi rendelő felé vezető  kis híd gondozását is. 

Szükség szerint évente, két évente karbantartási, állagmegóvási munkát végeznének.   

Azt szeretnék, ha szép tiszta, és rendezett lenne a város.  

 

Kondacs Krisztián városi főkertész: A múlt héten intézkedést tett az MHSZ előtti terület 

rendbe tétele érdekében. 

Tájékoztat arról, hogy a Pest Megyei Önkormányzattól felhívás érkezett játszótér pályázatra 4 

millió Ft értékben. Kéri a  Baráti Társaság tagjait, hogy a nyújtsanak segítséget az adatlap 

kitöltésében – melyet megküld részükre – és együtt lehetne pályázni. 

A TÜZÉP telep tulajdonosát az elmúlt évben is bírságolták, ebben az évben   is felszólítják a 

terület kitakarítására és amennyiben a felszólításnak nem tesz eleget, vagy bírsággal él a 

hivatal , vagy elrendelik a  kényszerkaszálást.  

A szelektív hulladékgyűjtők körül a VSZ Zrt. naponta takarít, ennek ellenére a jelzett 

állapotok fennállnak, ami véleménye szerint a város lakosságát is minősíti. A belvárosban a 

nem lehet szelektív hulladékgyűjtő szigetet kialakítani, mert a lakosság nem 

rendeltetésszerűen használja. A közterületek és az ott kihelyezett vagyontárgyak nem 

megfelelő használatának, rongálásának szankcionálásában és a károkozás, valamint a nem 

kívánatos magatartás megszüntetésében – véleménye szerint - a kialakításra kerülő térfigyelő 

rendszer segítséget fog nyújtani. 

Tájékoztat, hogy az elmúlt évben a polgárőrséggel kötöttek szerződést és az ő 

közreműködésükkel próbálták a rendet megóvni, de éjszaka ugyanúgy kihelyezték a szemetet 

a szelektív hulladékgyűjtők körül.    
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Pákh Andor közterület felügyelet csoportvezetője:  A közterület felügyelők feladatai között 

nem csak a szabálytalanul parkoló gépkocsik kiszűrése szerepel, azonban tekintettel a 

közterület felügyelők létszámára, sajnos elsősorban a belváros területére tudnak koncentrálni,  

és a  külső területekre kevesebb figyelmet tudnak fordítani. Folyamatosan ellenőrzik a 

szelektív hulladék gyűjtők állapotát és igyekeznek a lakossággal együttműködni, de a 

lakosság hozzáállásán is változtatni kellene. Tudomása szerint a városban a hulladékgyűjtés 

nehezen hozza azt az  eredményt amit a város vezetése ezen a területen el szeretnek érni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  Az elhangzottak alapján is kéri a lakosság segítségét. 

 

Virágh János várüzemeltetési referens:  Amikor a Kálvária úti járdát építették látszott, hogy 

a parkoló  autóknak akadályt kell emelni. A jelenlegi kihelyezett fakorlát a Barcsay Általános 

Iskola előtt felszabadult korlátokból  került a Kálvária térhez. A piac környékét is korláttal 

látták el. Abban bíztak, hogy a kihelyezett korlátok útbaigazítják a gépkocsivezetőket és 

egyértelművé   teszi, hogy a terület nem gépjármű parkolás céljából lett kialakítva. Sajnos 

nem járt eredménnyel, további megoldást kell keresni. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Szentendre Napjának kijelölésére várják még a javaslatokat. 

A  Szent András nappal kapcsolatban az az egy aggály merült fel, hogy télen van, és ez az 

időszak nem nagyon vonzza a turistákat. 

Megköszöni a Szentendrei Gyökerek Baráti Társaság felajánlását. 

 

Horváth Viorika a Templomdombi Általános Iskola Szülői Munkaközössége megbízásából 

az  Iskola körül kialakult forgalmi problémákról szól és annak megoldására tesz javaslatot. 

Elmondja, hogy a Rákóczi és a Templomdombi Iskolákba járó tanulókat a szülők a Pátriárka 

utca végén lévő Megállni  tilos táblánál teszik ki. Olyan zsúfoltság alakul ki,  hogy a szülők a 

gyerekeket nem merik a kocsiból kitenni. Javasolják, a Toldi köztől a Pátriárka utcát lezárni. 

Ehhez szükség lenne arra is, hogy a Dobozi utcán a megfordított forgalmat állítsák vissza a 

régi rendbe. Tehát a Dobozi utca legyen újra járható lefelé, a 11-es út felé. 

Az Iskola u. Arzén u. útvonalon reggelente a járdán parkolnak a gépkocsik, ezért a 

gyalogosoknak az úttest közepén kell haladniuk. Az Iskola u. véleménye szerint nem alkalmas 

olyan mennyiségű forgalom lebonyolítására, mint ami jelenleg ott zajlik. Javasolja esetleg 

fekvő rendőrrel csökkenteni a forgalmat, vagy megállni tilos tábla kihelyezésének lehetőségét 

kellene megvizsgálni. 

Megközelíthető lenne az iskola  a Duna part felől, a Bercsényi és a Görög utcán keresztül 

Ezeken a kis utcákon  fel lehetne engedni gyalog  a gyerekeket, de ehhez arra lenne szükség, 

hogy Duna korzóra be lehessen jutni gépkocsival.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Ígéretet tesz arra, hogy a felvetéseket továbbítják a 

Közlekedési Munkacsoport részére.   

 

Villon Edit (Erdész u. 6.):  Kéri, hogy a pismányi autóbusz közlekedést válasszák külön az 

iskolabusz közlekedésétől. Véleménye szerint a reggeli közlekedési problémát nem oldotta 

meg az iskolabusz beállítása a forgalomba. Jobb megoldásnak tartanák, ha a 7.25-ös busz 

nagy busz tudna maradni. Szeretnék, ha ősszel, vagy a nyár végén lenne erről egyeztetés. 

Javasolja ebben a témában lakossági egyeztetés tartását.  

 

Játszótérrel kapcsolatban érdeklődik, hol maradt el, miben tudnának segíteni?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Többen jelezték, hogy munkával, pénzzel támogatnák ezt a kérdést, szeretnék ennek a jogi-

pénzügyi lehetőségeit megismerni. 
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Szeretnének a lakosság körében felmérést készíteni, ki mivel tudna segíteni, milyen ötletek 

vannak, ezzel is szeretnék az önkormányzat munkáját segíteni.  

 

Kun Csaba alpolgármester: az iskolabusz járattal kapcsolatban elmondja, hogy 3 hetes 

próbajáratot tartottak, amelyet megelőzően egyeztettek a szülőkkel, az iskolákkal és a Volán 

Zrt-vel. A tapasztalatokról tájékoztató készül. Megjegyzi, hogy vannak olyan iskolák, 

amelyek az iskolabuszt nem tudják igénybe venni, nem mindenkinek megfelelő a járat. Az is 

felvetődött, hogy túl hosszú a járat. Ezért is kell tisztázni a problémákat.  

 

Kondacs Krisztián főkertész: a játszótérrel kapcsolatban elmondja, hogy már régóta húzódó 

ügy, telekmegosztást indított az önkormányzat, amely fellebbezés folytán az 

ÁllamigazgatásiHivatalhoz került. Első körben a terület rendezése folyik, pontosan ki kell 

tűzni, hova kerüljön a játszótér. A helyszín kérdését kell tisztázni, melyhez kéri és 

megköszöni a lakosság  segítségét. Elmondja, hogy a héten vagy a következő héten a 

vállalkozó indítja a munkát. A játszótér tervezése közbeszerzési kérdés.  

 

Gönczöl Attila (Zöld és Élhető Baráti Kör képviselője): kérdése, hogy mennyivel támogatja 

az önkormányzat a helyi sportegyesületeket éves szinten? Miért kell piaci árat fizetniük az 

egyesületeknek a teremhasználatért? Az iskolabusszal kapcsolatban felhívja a figyelmet 

esetleg a Dunakorzó megnyitására.  

A Zöld és Élhető Szentendre Baráti kör tagjaként kérdezi: 

- van-e az önkormányzatnak SZMSZ-e, ha igen, az milyen formában rendelkezik a 

szavazásról, ha a képviselő érintett egy bizonyos kérdésben? 

- az SZMSZ hogyan rendelkezik a sürgősségi indítványok tekintetében, azok hogyan 

nyújthatók be? 

- 6 olyan terület van Szentendrén, amelyen változás várható. Mekkora népsűrűségre számít az 

önkormányzat a belterületbe vonás után? Látják-e ennek következményeit?  

- az érintett képviselőktől kérdezi, hogy mennyiben tartják etikusnak, ha olyan területek 

sorsáról szavaznak, amelyben tulajdonosként érintettek? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a sportot érintő kérdésekre az Alpolgármester úr fog 

válaszolni.  

Az SZMSZ-re válaszul elmondja, hogy az önkormányzat rendelkezik SZMSZ-szel. 

Tájékoztat hogy az elmúlt testületi ülésen is – és minden alkalommal – a képviselők jelezték 

érintettségüket. Erről a testületnek döntési jogosítványa van. Gyakorlat szerint az érintett 

képviselőt nem szokta kizárni a szavazásból. Sok esetben azonban az a jellemző, hogy az 

érintett képviselő tartózkodással szavaz.  

A környezetvédelmi tanulmányokkal kapcsolatban a Főépítész fogja a válaszokat megadni.  

 

Kun Csaba alpolgármester: részletes tájékoztatást ad arról, hogy a 2009-es évben a sportra 

tervezett összegek hogyan kerültek elosztásra.  

Elmondja, hogy hosszú időn keresztül rendezetlen volt a sportpályák használata. Tájékoztatást 

adott az izbégi és a Kőzúzó utcai a sportpályák helyzetéről. Elmondta, hogy a testület 

egységes elvek mentén alakította ki a díjfizetés rendszerét. Jelenleg folynak az egyeztetések a 

fejlesztéseket illetően.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: a város szabályozási terve 2002-ben készült, akkor 5 

fejlesztési terület került kijelölésre. Vannak olyan fejlesztési területek is, amelyek nem 

lakóterületi célra kerültek kijelölésre. Abban az időben még környezettanulmány nem készült.  
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Orosz József (Szirt utca): elmondja, hogy nemrég költözött a városba és kellemes tapasztalat 

a helyi lakosok részére biztosított parkolási kedvezmény (matrica).  

Észrevételei: 

- a Boldonytanyai út és a Holló utcai féloldalas beépítettségű és sáros, 

- Holló utca felső része föltút, 

- a Galagonya utca a durva kővel nincs kellően tömörítve, 

- a Fülemüle utca alig járható a kátyúk miatt. 

Kérdése, hogy van-e esély a Fülemüle és a Galagonya utca mielőbbi javítására?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: folyamatosan figyelemmel kisérik az utak állapotát, melyeket 

fontossági sorrendben újítanak fel a pénzügyi helyzet lehetőségek függvényében.  

 

Virágh János városüzemeltetési referens: a Galagonya utca helyreállítása megtörtént, 

aszfaltozásra nincs pénz. A Fülemüle utcában az építtető kérte, hogy az építkezés ideje alatt 

ne folytasson útjavítást a Hivatal. Mára az építkezés a végefelé következik, amely után a 

helyreállítás megtörténik, de itt sem lehet az utat aszfaltosra visszaállítani.  A Holló utcát az 

építtető fogja visszaállítani. A Szirt utca egyik szakaszának murvázását megkezdték.  

 

Szabó Miklós (Bogdányi u. 44)       

 

A garázs bejárata a Borpince utcából nyílik. 3-4 éve problémát jelent, hogy a Budapestről 

érkező turisták itt állnak meg, így ők nem tudnak a garázsból kiállni – legutóbbi esetnél 

tettlegességig fajult a vita. Közlekedési tábla kihelyezését kéri.  

A mentőállomás előtt is parkolnak a turisták, kb. 150 m2-nyi területet gondozni kellene, a Rév 

utcánál megállni tilos tábla fölöslegesen van kihelyezve. 

A Középhegy utcában még a mentő sem tud közlekedni. Véleménye szerint ne várjanak a 

megoldással szeptemberig. Mielőbbi intézkedést kér. Kérdezi, hogy a Révháznál a gátat 

megerősítették-e?  

A Lázár cár téren a régi – lezárt – zsilip helyére kellene fogadóakna, mert az eső utáni 

csapadék visszafolyik.  

A Bogdányi utcában, a Dézsma utcában lerakott kockakövek kifordulnak, nem lehet 

közlekedni rajtuk. Ki veszi át a munkákat? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a zsilipet meg fogják vizsgálni, hogy milyen megoldással 

küszöbölhető ki a probléma.  

 

Kondacs Krisztián főkertész: beszámol arról, hogy eddig már kétszer kaszáltak. Ígéretet tesz, 

hogy felhívja a Lián Kft figyelmét, hogy minél hamarabb végezzék el a harmadik kaszálást, 

valamint vannak közmunkások is, akik közreműködnek a takarításban.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kiegészítésként még elmondja, hogy a kresztáblák 

elhelyezését felül fogják vizsgálni.  

 

Virágh János  referens: a kockakövek lerakását a Magyar Aszfalt Zrt. végezte, melyet 

közbeszerzési eljárás keretében nyert el. A műszaki ellenőr a Sarokkő BT volt. Fel fogják 

hívni a figyelmüket a hibákra, és ő maga is utána fog nézni.  

A Bogdányi utca forgalmi rendjével kapcsolatban elmondja, hogy a Rév utcánál megállni tilos 

tábla van elhelyezve, mely több mint 6 méteren keresztül tiltja a megállást. A kresz 

szabályainak betartása pedig a Rendőrség és a Közterület Felügyelet hatáskörébe tartozik.  

 



 6 

A csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban az a probléma, hogy a cső nem bírja elvezetni ezt a 

mennyiségű vizet. Felveszi a kapcsolatot a DMRV Rt-vel.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő: elmondja, hogy a Dézsma utcával kapcsolatban elhangzott 

problémákat a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság is meg fogja 

tárgyalni.  

 

Márton Béla, Deli Antal utca: Budapest felől érkezve a városba az ÖMV-kút környékén 

kritikán aluli a táblarengeteg, valamint a lámpás kereszteződéseknél a szigetek csúnyák, 

gazosak. Tudja, hogy ennek tisztítása a Közútkezelő Kht. feladata, de ha ők nem csinálják, 

akkor takarítsa a város.  

A Posta előtt nagyon csúnya a tér, a fű magasabb, mint a virágok, ugyanez vonatkozik a 

Római sánc utcánál lévő parkra is.  

A kerékpárút állapotára hívja fel a figyelmet, hogy egy idő után elfogy az út. 

A szelektív hulladékgyűjtők nagyon hamar megtelnek és a környéküket ellepi a szemét.  

Kérdezi, hogy az uszoda mennyi bevételt hoz, valamint a bevétel fedezi-e a működtetési 

költséget? 

Kérdése, hogy a SZEI beruházásakor hogyan fogják a parkolást megoldani?   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy a 11-es út menti problémával 

kapcsolatos észrevételeit továbbítják a Közútkezelő Kht-nak. 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: a kresz-táblákat a Közútkezelő Kht. helyezi ki.  

 

Kondacs Krisztián főkertész: virágültetés évente egyszer történik, az idén 60 ezer virág 

került kiültetésre a városban. A városban eddig már háromszor kaszáltak. A szelektív 

hulladék problémája úgy oldható meg, hogy azt elviszik a hulladékudvarba.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az uszodával kapcsolatban vegyes visszajelzések érkeztek, 

júniustól kedvezményes lehetőségek lesznek. Szakértők véleménye szerint legalább fél év kell 

a teljes beinduláshoz. A kerékpárút folytatására nincs pénz, és pályázat sincs. Sajnos a Dera 

pataknál nem engedélyezik a folytatást a csápos kutak miatt.  

 

dr. Pázmány Annamária képviselő (SZEI intézményvezetője): a jelenlegi tervek szerint a 

SZEI részére 37 parkolóhelyet tudnak biztosítani.  

 

Márton Béla: kérdezi, hogy a Fő téri épületek ablakaiban miért nincs muskátli? Javasolja 

továbbá, hogy a Kaiser-parkoló is legyen fizetős.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  virágok kihelyezésével kapcsolatban más nem tudnak tenni, 

mint felhívni a figyelmet erre. Ezért meghirdették a „Virágos Szentendre” mozgalmat.  

A P+R parkoló fizetőssé tételét nem tartja jó ötletnek.  

 

Szabó Lajos, Bogdányi utca: észrevételei, hogy: 

- az 1 éve befejezett felújítás táblája még mindig kint van; 

- meg kellene tiltani a Bogdányi utcába való behajtást a turistáknak, csak a lakóknak 

engedélyezzék; 

- nincs az utcában szemétgyűjtő. 
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dr. Molnár Ildikó jegyző: a táblákkal kapcsolatban megvizsgálják a helyzetet. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a megjelentek észrevételeit. Egyéb kérdés, 

észrevétel nem lévén a közmeghallgatást bezárja.  

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

  dr. Dietz Ferenc    dr. Molnár Ildikó 

    polgármester           jegyző 

 

 

 

 

 

 


