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2010. november 23-án (hétfőn) 17.00 órakor megtartott 

közmeghallgatásáról 
 

 

 

Jelen lévő képviselők: dr. Dietz Ferenc polgármester, dr. Török Balázs alpolgármester, Dicső 

Zoltán, dr. Dukai Miklós, dr. Filó András, Fekete János, Hidegkuti 

Gergely, Kiss Károly, Kun Csaba, Magyar Judit, Pintér Ádám, 

Tolonics Gyula és Zakar Ágnes képviselők 

 

Távol van:  Fülöp Zsolt, és dr. Pázmány Annamária képviselők 

  

Hivatalból jelen 

van az ülésen:  dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző, dr. Kirchhof Attila aljegyző.  

 

Tanácskozási joggal 

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

Szűcs Imréné irodavezető, Bartha Enikő törvényességi referens, dr. 

Kammerer Judit testületi referens, dr. Gerendás Gábor irodavezető, 

Maksa Katalin adócsoport vezető, Szirmai Erika irodavezető, dr. 

Nádudvari Gyöngyi vagyongazdálkodási-jogi referens, Ocskay 

Gábor beruházási referens, Virágh János városüzemeltetési referens, 

Kondacs Krisztián főkertész, Sándorné V. Viktória 

környezetvédelmi referens, Pákh Andor közterület-felügyelő,  

 

Tanácskozási joggal  

meghívottak:   
 

DMRV Zrt:  Szabó Imre üzemfőmérnök   

Tűzoltóság  Jámbor Ferenc parancsnok 

 

 

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

közmeghallgatás határozatképes, jelenlévő képviselők száma 13 fő. 

Bemutatja és elemzi a közmeghallgatásra készített prezentációt, amelyben részletesen 

beszámol a városban elkészült és folyamatban lévő beruházásokról, fejlesztésekről, valamint 

ismerteti azokat a terveket, amelyeket az elkövetkezendő időben szeretnének megvalósítani.  

Előadása után megadja a szót. 

 

Szalay Péter (Görög Kancsó Étterem tulajdonosa):  kéri a Képviselő-testületet, hogy amikor 

a Görög utcai önkormányzati ingatlan hasznosításáról döntenek, kiemelten kezeljék azt a 20 

m²-es helyiséget, amelyet a vendéglő használ. Elmondja, hogy továbbra is szüksége van a 

helyiségre, enélkül az étterem nem tud működni. Megjegyzi, hogy a Görög Kancsó Vendéglő 
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hozzátartozik a város történetéhez. A bérleti díjat mindig pontosan fizeti, ezért bízik a testület 

pozitív döntésében. Az ügyben folytatott levelezési anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztat, hogy valóban voltak egyeztetések azzal 

kapcsolatban, hogy az Önkormányzat megszabaduljon azon ingatlanaitól, amelyek közös 

tulajdonúak, de ez az ingatlan tisztán a város tulajdona. Az elmúlt évben az ingatlan 

hasznosítására koncessziót írtak ki, de erre nem jelentkezett senki. Az ingatlan hasznosítása 

most kerül a Képviselő-testület elé megtárgyalásra, és ígéretet tesz, hogy a kérdéskört 

kiemelten fogják kezelni.  

 

Pálinkás Jánosné (Vasúti-villasor): nemtetszésének ad hangot az utcatáblák tervezésére kiírt 

pályázattal kapcsolatban, mert szerinte ennél sokkal fontosabb problémákat kellene 

megoldani a városban. Ezek:  

- a Vasúti-villasoron az árok tele van szeméttel; 

- a Paprikabíró utcánál miért kell parkolójegyet váltani, ha 3 percre megáll, hogy 

bemenjen a gyógyszertárba;  

- 3 éve ígérik, hogy a Duna új gátja elkészül, de azóta sem történt semmi; 

- V8-as uszoda megépítése teljesen felesleges volt, hiszen 375 MFt az éves ráfizetés. 

Véleménye szerint egy sporttagozatos gimnázium kifizetődőbb lett volna;  

- a volt szovjet laktanya környéke borzalmasan néz ki. A város kapujában ez a látvány 

fogadja az érkezőt és nagyon csúnya látvány az előtte lévő árusító bódé is; 

- a temetőben Mindenszentekkor tele voltak a szemetes-konténerek, és nem volt 

összetakarítva. Véleménye szerint az Önkormányzat feladata, hogy a városban 

működő temetési vállalkozót ellenőrizze; 

- Pannónia-telepen a Gyöngyvirág utcában nem lehet végig menni, mert olyan rossz az 

állapota; 

- már a 2008. november 25-i közmeghallgatáson jelezte a férje, hogy a Vasúti-villasor  

javítása után ott hagyták a 30 km-es korlátozó táblákat. Jelzi, hogy ezek még mindig 

ott vannak;  

- a Szatmári utca és a Tómellék utca forgalmának vizsgálatát javasolja, mert véleménye 

szerint közlekedés szervezésileg a jelenlegi megoldás nem jó; 

- a busz-pályaudvarnál túl sok a tábla, balesetveszélyes helyzetek alakulhatnak ki;  

- a Nagybányai és a Szofrics Pál utcákat is meg kellene csinálni, mert azok csak 

földutak. 

Elmondja, hogy Kiss Károly és Zakar Ágnes képviselők mindent elintéznek, de a többi 

képviselőről ezt nem tudja elmondani. Most azt sem tudja, hogy a Vasúti-villasoron ki a 

képviselő.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  

- a Vasúti-villasorral kapcsolatos észrevételre elmondja, hogy megvizsgálják, mit lehet 

tenni, de ennek pénzügyi vonzata is van. Megjegyzi, hogy a lakóházak előtti 

járdaszakasz tisztántartása a tulajdonos kötelezettsége;  

- az árvízvédelemre tett észrevétellel kapcsolatban ismerteti, hogy több kört futottak a 

helyzet megoldása érdekében, de számtalan engedély szükséges. Pályázatot adtak be, 

amelynek elbírálására várnak. Megjegyzi, hogy az árvízi építkezéseket április és 

október között lehet végezni; 

- V8-as uszodával kapcsolatban igaza van a felszólalónak, valóban sokba kerül, de az új 

vezetésnek sokat sikerült lefaragni a költségekből. Elmondja azt is, hogy a város 

kénytelen volt átvenni az uszoda működtetését, de az az érdeke, hogy minél kevesebbe 



 3 

kerüljön a városnak. Kiemelten fontosnak tartja a fiatalok sportolását, ennek 

érdekében sor kerül az izbégi sportpálya lefedésére, hogy télen is tudjanak sportolni; 

- A volt szovjet laktanyával kapcsolatban elmondja, hogy 2000 óta folyamatosan 

napirenden van a téma. Utánajártak, de nem a város tulajdonában van, 2 cég – a 

NEREK és a Ferencváros SE – a tulajdonosa, akik még csak nem is tárgyalnak 

egymással;  

- a 11-es melletti kitelepüléssel kapcsolatban elmondja, hogy 1997-ben adta el az 

Önkormányzat a területet. Egyeztetések történtek, de eddig nem tudtak megegyezni; 

- amikor ott járt, a temetőben a ravatalozó mögötti konténer üres volt, de jelezni fogják 

a problémát, az üzemeltető felé 

Tájékoztatásul elmondja még, hogy a fejlesztéseket komplexen kezelik, és olyan pályázatokat 

próbálnak keresni, amelyek nem csak egy problémát oldanak meg. Példaként említi Pannónia-

telepet, ahol az útépítés előtt először a csapadékvíz elvezetését kellett megoldani. Az utak 

rendbe tételével kapcsolatban egyébként listát készítettek. Megjegyzi, hogy ahol van 

lakossági segítség, ott gyorsabban eredményre tudnak jutni. A következő nagyobb útépítés a 

Szentlászlói út felújítása lesz.  

 

Pálinkás Jánosné (Vasúti-villasor): elmondja még, hogy nagyon nagy a forgalom a Vasúti-

villasoron és az autósok nagyon gyorsan hajtanak, ezért esetleg „fekvőrendőröket” lehetne 

kialakítani.  Ígéretet kaptak a Rendőrségtől is, hogy folyamatosan járőrözni fognak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a „fekvőrendőrök” kialakítását a bizottságok 

nem támogatják, sőt a meglévőket is vissza akarják bontatni. A Rendőrséget csak kérhetik, 

hogy járőrözzön, nem utasíthatják őket erre.  

 

Virágh János városüzemeltetési referens:  

- Pannónia-telepen a csatorna-hálózat megépítése után az utcákat felszórták nagyszemcsés 

kővel – a Gyöngyvirág utcát is. Ezeket az utcákat tovább fogják építeni, erre a tervek már 

elkészültek, és a pénzforrások függvényében végzik a munkát.  

- A Vasúti-villasoron a 30 km-es korlátozó tábla miért probléma hogy kint maradt, hiszen így 

a Rendőrség hatékonyabban tud fellépni a gyorshajtókkal szemben.  

- a Szatmári utca és Tómellék utca forgalmát megvizsgálják.  

- a buszpályaudvarnál a visszafordulással kapcsolatban elmondja, hogy mindenki azt 

használja, bár az a Volán tulajdonában van. A pályaudvar elején kialakult egy parkoló, melyet 

kérnek, hogy a város tulajdonába adjon a Volán, aki ettől nem zárkózik el.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési és idegenforgalmi tanácsnok: a Vasúti-

villasor kapcsán az a véleménye, hogy ha kint maradt a 30 km-es tábla, akkor az inkább 

maradjon ott, hiszen ezzel a gyorshajtás megfékezésére megvan a megoldás. Az 

útjavításokkal kapcsolatban javasolja, hogy a bejelentések alapján vegyék listába az utcákat, 

hogy egy-egy körzetet egyben tudjanak kezelni. Szeretné – ha tanulva az eddigi hibákból – 

egy olyan stratégia mentén dolgoznának, amely egy-egy területet egyben kezel. Azoknak az 

utaknak a lakóit, amelyek ebbe a listába nem kerültek bele, tájékoztatták az úttársulások 

lehetőségéről. Három éve tette lehetővé az Önkormányzat, hogy a nem gyűjtő utakat a lakók a 

saját pénzüktől – de később azt visszaigényelve – fel tudják újítani. Példaként a Vasvári 

lakótelep területét mondja, ahol a lakók 150 fős társulást hoztak létre és építették meg saját 

környezetüket.  

A fizető parkolással kapcsolatban tájékoztat, hogy a szentendrei lakosok az I. és II. övezetben 

a matricával ingyenesen parkolnak, a III. övezetben pedig 15 percig ingyenesen 

várakozhatnak az sms-es parkolás lehetőségével.  
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Zakar Ágnes képviselő: mint az elmúlt 8 évben a terület képviselője ismerteti, hogy milyen 

sok mindent felújítottak ebben a városrészben. Ilyen például, hogy felújították a Pomázi utat, 

a Pipacs utcát a és a Tómellék utcát. A Szatmári utcán és a Vasúti-villasoron ez alatt az idő 

alatt többször volt ároktisztítás – bár véleménye szerint ez az ott lakók feladata lenne – 

valamint a Szatmári utca alsó részén lévő esővíz-árok teljes tisztítása. Rendbe tették a járdákat 

a Vasúti-villasoron, a Szatmári utcában, valamint a Kálvária úton. Földút felújítás a Szofrics 

utcában kétszer, a Váradi utcában és a Nagybányai utcában volt. Több helyen zebrák – 

gyalogátjárók – kerültek felfestésre, hogy a gyerekek biztonságosabban tudják az iskolákat 

megközelíteni. 2003-ban helyeztették ki a Vasúti-villasor és környékén a táblákat, hogy az 

éjszakai órákban teherautóval behajtani tilos.  

 

Kun Csaba képviselő, Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 

elnöke: az elhangzottak után már nem tud sok mindent hozzáfűzni, de örömét fejezi ki, hogy a 

Vasúti-villasor és környéke előtérbe került. Véleménye szerint az árkokból és az utcáról a 

háztulajdonosok felszedhetik az eldobált szemetet, mert az valóban az ő kötelességük, de 

ennek ellenére is ebben az évben kétszer tisztították a Vasúti-villasoron a járdát. 

Kiegészítésként még elmondja, hogy a Muskotály utca is megújult, tehát egyáltalán nem 

kezelték mostohán ezt a környéket és a jövőben is terveznek további fejlesztéseket. A 

földutakkal kapcsolatban elmondja, hogy az ott lakók nem szeretnék, ha azokat 

leaszfaltoznák, mert akkor rögtön megjelenne az átmenő forgalom. Elmondja, hogy miután ő 

maga is a Vasúti-villasoron lakik és tapasztalja, hogy valóban száguldoznak az autósok, bár ki 

van helyezve – a felszólaló által kifogásolt – 30 km/h-s tábla. mint az illetékes bizottság 

elnöke ígéretet tesz arra, hogy a Közlekedési munkacsoporttal együtt megvizsgálják a 

felszólaló által javasolt dolgokat. 

 

Kelemen Zsolt: többször elhangzott, hogy a városvezetésnek az életminőség javítása a célja. 

Ha ez azt jelenti, hogy a kisvárosi miliőből nagyvárost csinálnak, akkor annak ellentmond, 

hogy Budapestről pedig éppen ide menekülnek az emberek, bár sajnálatos, hogy csak aludni. 

Véleménye szerint a városvezetésnek ragaszkodnia kellene azokhoz az értékekhez, amelyet a 

város eddig is produkált és talán ez után is fog tudni. A várost elkerülő tehermentesítő útvonal 

mentén található Natura 2000 területek kivonásával kapcsolatban ismerteti a VIBROKOMP 

Kft által készített hatástanulmányt, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Véleménye szerint 

az anyag nem felel meg a valóságnak, az politikai érdekeket szolgál. Elgondolkodtatónak 

tartja, hogy a védett élőhelyekkel hogyan gazdálkodnak – megtartják értéknek, vagy pedig 

elpusztítják azokat, és az itt élők ingatlanai is elértéktelenednek. Az elkerülő út Visegrád felé 

hasonló helyzetet eredményezne, mint a balatoni autópálya, amely a fő forgalmat lekapcsolta 

a Balatonról.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy nagyon fontos kérdést vetett fel a felszólaló. 

Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy az előző testület – és reméli a jelenlegi is – egyöntetű volt 

abban, hogy a tehermentesítő út megvalósítása a város érdekeit szolgálja, ugyanis a 

Püspökmajor lakótelep és egész Pismány forgalma levezethető ezáltal. Kiemelten kezelik a 

Natura 2000 – és a mellette lévő – területeket. Az szerepel a Szabályozási tervben, hogy csak 

a tehermentesítő útig engedjék meg bármelyik terület felhasználását, mögötte a zöldterületet 

mindenképpen meg szeretnék óvni, ott tartják fontosnak a felsorolt fajok megtartását. 

Elmondja még, hogy pillanatnyilag tehermentesítő útról beszélnek, bár a szigeti települések 

felvetették egy elkerülő út lehetőségét is.  
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Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész: a Natura 2000 területek kijelölése, nem 

önkormányzati kompetencia, hanem állami feladat, tehát megfelelő illetékes szakhatóságok 

végzik a munkát. Elmondja, hogy a fejlesztési területek tekintetében a szabályozási tervben 

rögzítették, hogy a nyugati tehermentesítő útig eső határvonal mögötti területeket tartja 

beépítésre szánt területnek, a szerkezeti terv második ütemében van még olyan gazdasági 

tartalék terület, amely a nyugati tehermentesítő út külső felére esik, de az előző ciklus által 

elfogadott Dumtsa Jenő Fejlesztési program szerint a nyugati tehermentesítő úttól kifelé nem 

kíván területeket beépítésre szánt területté nyilvánítani.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési és idegenforgalmi tanácsnok: 

meggyőződése, hogy nincs szükség arra, hogy a városban – a kijelölt területeken kívül – 

újabb területeket kellene átminősíteni, de a kijelölt területeket is csak nagyon komoly 

vizsgálat után szabad érinteni. Megemlíti, hogy mindenki fél az Egres út alatti terület 

belterületbe vonásától, holott mindössze 60 ingatlanról van szó. Ezzel szemben az elmúlt 

évben ezer darab építési engedélyt adtak ki a városban. Ugyanezt gondolja a tehermentesítő 

úttal kapcsolatban is, ott is a forgalmi számok tükrében döntsék el, hogy szükség van-e rá. 

Ismerteti, hogy nemrégiben – lakossági segítséggel – végeztek forgalomszámlálást az Iskola 

utca és környékének rendezésével kapcsolatban. Itt reggelente 500 jármű halad át. Ezzel 

szemben a Városkapu üzletháznál a kilépés 40 ezres nagyságrendű, az északi belépésnél pedig 

nem éri el a 10 ezret.  Ez is bizonyítja, hogy a nagy forgalom az ingázó forgalomból 

származik. Elmondja, hogy ha ezt a hatalmas forgalmat a tehermentesítő úttal kezelni tudják, 

akkor már eredményt értek el.  

 

Bálint Anita: kérdése, hogy mi a helyzet az Egres út alatti résznél a belterületbe vonással? 

2009. januárjában befizették a tervezésre a pénzt, de semmi nem történik az ügyben. 

Legutóbbi információja szerint hatástanulmány fog készülni, amely alapján eldöntik, hogy mi 

lesz a továbbiakban.  

  

dr. Dietz Ferenc polgármester: megerősíti, hogy így van. Elmondja, hogy alakult egy-egy 

csoport a lakóövezetbe vonás mellett és ellene érvelőkből, akik elmondták érveiket. A város 

az  egyeztetések során felfüggesztette a vitát a városvédők és városfejlesztők között azzal a 

megállapodással, hogy egy hatástanulmányt készíttetnek több szempontot megvizsgálva és ez 

alapján döntenek. A legutóbbi testületi ülésen ez a javaslat lekerült a napirendről azzal, hogy a 

hatástanulmány nélkül is folytatódjon a lakóövezetbe vonás. Tájékoztatásul elmondja, hogy 

ismét előterjeszti a javaslatot a Képviselő-testület elé.  

 

dr. Filó András képviselő: nem osztja Polgármester úr szavait, hiszen amely területeket 

kivennének a hatástanulmány alól, az nem egyeztetett vélemény. Azt támogatja, hogy amelyik 

terület már elindult az menjen tovább, hogy legalább az első fejlesztési terület jövő év elején 

átmenjen, mert nem lehet hitegetni az embereket. Polgármester úr által javasolt 

kompromisszumos megoldások a Hivatal érdekeit és nem az ottani ingatlantulajdonosok 

érdekeit szolgálná.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem érti Képviselő úr hozzászólását, mert Hivatali érdek 

nincs, legfeljebb városi érdek, amire a képviselők fel is esküdtek. Magyarázatként elmondja, 

hogy a volt Kocsigyár területét javasolta előre venni, ahol egy parkoló létesülne, amely az 

Izbégi Iskola működését szolgálná. A Kálvária útnál lévő területet pedig ha értékesíteni 

tudnák, abból az intézményeket lehetne támogatni, tehát a város a maga elé tűzött célokat 

tudja tovább vinni.  
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Bálint Anita: megjegyzi, hogy bár fontos a Kocsigyári-parkoló, de ők már 10 éve türelmesek 

és elég sok pénzük van benne.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elbeszélgethetnek erről, de ebben a kérdésben alaposan meg 

kell vizsgálni a kérdésköröket.  

 

Bálint Anita: nagyon fontos kérdésről van szó. 

 

dr. Filó András képviselő: magyarázatként hozzáfűzi, hogy a Kálvária úti terület azért 

fontos, mert azt a város értékesítené – így értette, hogy városi érdek. Itt a város azt a területet 

szabályozná, amit temető részére sajátított ki és a hibás döntést jogtalanul szerzett terület 

értékesítésével akar pótolni. Ezért nem ért egyet a Polgármester úr általi rangsorolással. 

 

Bálint Anita: saját szemével látta, hogy a Skanzen bővítésekor kaszálták le az árvalányhajat. 

Kérdezi, hogy akkor hol voltak a civil szervezetek?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: Képviselő úrnak mondja, hogy a testületi ülésen folytatják 

majd a vitát, tovább nem kíván most erről beszélni.  

 

Péter Kamilla: több lakót képviselve észrevételeit sorolja fel: 

- Megköszöni, hogy a fiatal lányok ingyenesen megkaphatják a méhnyakrák elleni 

oltást.  

- Városi tanulmányi ösztöndíj: elmondja, hogy az átlagszámítás teljesen megváltozott a 

felsőoktatásban, ezért előfordulhat az a sajátos helyzet, hogy egy diák – aki nem felel 

meg a városi feltételeknek – köztársasági ösztöndíjat nyer el. Javasolja az Oktatási és 

Kulturális Bizottságnak, hogy kompatibilis rendszert dolgozzon ki a feltételek 

kiírásakor.  

- Dunakorzó: az autósok megállás nélkül hajtanak végig, kifogásolja, hogy nincsenek 

szankciók a megfékezésükre. Kifogásolja, hogy az ott lakók semmiféle tájékoztatást 

nem kaptak arról, hogy a lakóingatlanaikat – kivéve célforgalom – a Dunakorzó felől 

megközelíthetik-e. A tájékoztatásra szórólapozást javasol megoldásként.  

- Hold utcai óvoda: 8 és 17 óra körül azzal szembesülhetnek az autósok, hogy a Daru 

piactól a 11-es főútig mindkét oldalon parkoló autók vannak, így a kétirányú utcában 

csak egy irányban lehet közlekedni – javasolja a közlekedési rend felülvizsgálatát. 

- Térfigyelő rendszer: miután több helyen tapasztalható a városban, hogy vállalkozók, 

butikosok kihelyezik a szemetet, viráglopások történnek, virágládákat döntenek fel, 

stb. – szeretnék, ha a rendszer segítségével megtalálnák az elkövetőket, és ennek lenne 

következménye.  

- Bogdányi utca forgalmi rendje a Rév utcától a Dézsma utcáig: parkolónak használja 

mindenki az utcát, amiért nem fizetnek parkolási díjat. Ez több éves probléma, 

többször jelezték. Rendőrségi hozzáállás alapján sem egyértelmű, hogy mi a szabályos 

magatartás.  Kifogásolja, hogy reggel a lakókat megbüntetik, napközben a turistákat 

nem. Javasolják behajtani tilos tábla kihelyezését – kivéve lakók kiegészítő táblával.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni az építő jellegű hozzászólást. Az elhangzottakra 

elmondja, hogy a Dunakorzó és a Hold utca forgalmát vizsgálták már bizottságok is – kéri az 

illetékes bizottsági elnököket, hogy reagáljanak a felvetésekre. A térfigyelő-rendszerrel 

kapcsolatos észrevételre a Közigazgatási és Népjóléti Iroda Vezetőjét kéri hogy válaszoljon.  

A HPV-oltással kapcsolatban kiegészítésként elmondja, hogy 160 gyerek kapta meg, amelyet 

kedvezményes feltételekkel kiterjesztettek nagyobb gyerekekre is. Kéri, hogy az ösztöndíjak 
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átlagszámítását az Oktatási és Kulturális Bizottság vizsgálja meg. Itt jegyzi meg, hogy a Bursa 

Hungarica ösztöndíj önrészét az Önkormányzat az 600 EFt-ról 800 EFt-ra megemelte, hiszen 

nagyon fontos, hogy a rászoruló fiataloknak támogassák az oktatását.  

 

Tolonics Gyula képviselője: mint az I. sz. választókerület képviselője elmondja, hogy 

többször kérték a Rendőrséget, hogy szigorúbban ellenőrizze a Dunakorzó forgalmát – 

megjegyzi, hogy ő már találkozott rendőrségi autóval. A HPV-oltással kapcsolatosan 

elmondja, hogy szép a várostól, hogy ennyit segít a betegség megelőzésében, de felhívja a 

figyelmet  a gyerekek felelős életre való nevelésére.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési és idegenforgalmi tanácsnok: a Dunakorzó 

mostani helyzete egy kompromisszumos állapotot. Beszámol a forgalomszámlálási 

vizsgálatról. A jelenleg készülő terv – kordonos védelem – egy sokkal szigorúbb rendet fog 

eredményezni, nagyobb védelmet fog nyújtani. Pillanatnyilag nem lehet kitiltani a forgalmat. 

A Bogdányi utca problémáját ismeri. Három megoldás merült fel, melyek közül fognak 

dönteni: 1. lezárás, 2. „kivéve” tábla a kihelyezése, 3. fizető parkolási övezetté változtatás. A 

Hold utcánál nem lát olyan lehetőséget, hogy megoldják a problémát, lehetetlen azt 

egyirányusítani. Keresik a megoldást.  

 

Zakar Ágnes képviselő, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: megerősíti, hogy a Bursa 

Hungarica ösztöndíj összegét 200 EFt-tal megemelték. A másik a Talentum ösztöndíj – 

amelyet 3 éve alapítottak – amelyhez bizonyos átlag elérése a követelmény illetve egyéb 

kritériumai vannak. A jó döntés érdekében szívesen vesznek javaslatokat.  

 

dr. Gerendás Gábor Közigazgatási és Népjóléti Iroda vezetője: a térfigyelő-rendszerrel 

kapcsolatban elmondja, hogy az arra vonatkozó adatvédelmi szabályokat törvény, illetve – az 

ez alapján készített – belső szabályzat tartalmazza. Röviden ismerteti a felvételek 

használatának menetét. Ismerteti, hogy folyamatos kapcsolatban vannak a Rendőrséggel, 

rendszeresen adnak át részükre felvételeket.  

 

Tóth Istvánné, Római sánc u. 11. (30/714-7486): mint szentendrei születésű lakos, felajánlja 

tapasztalatát és tudását a város segítségére – nyugdíjasként – beruházási, pénzügyi és banki 

területeken, valamint energetikai szaktanácsadással. Szeretne pénzt hozni a városnak 

pályázatokkal.  

Problémája, hogy a Római sánc utca forgalma a reggeli órákban használhatatlan számára, 

mert az ingatlanáról nem tud kihajtani Pest felé csak a Kőhegy felé. Megjegyzi, hogy a 

Vasúti-villasor jobban elbírná a forgalmat. Azért jött most el, hogy megtudja, hogy mikor 

készül el az elkerülő út. A belvárosi forgalom megoldására elmondja, hogy csak az ott 

lakóknak kellene ott közlekedni.  

 

Kun Csaba képviselő: elmondja, hogy a Római sánc utca forgalmát pillanatnyilag nem tudják 

megváltoztatni, ahhoz az elkerülő út lenne a megoldás. Megjegyzi, hogy a Vasúti-villasor 

forgalma pont olyan erőteljes, mint a Római sánc utcáé, ami azért is problémás, mert 

főközlekedési út, autóbusz forgalommal. Fontos, hogy a járda megépüljön, ezért tervezik, 

hogy az ennek megvalósításához pályázatot nyújtanak be.  

 

Nagy Lászlóné Szűcs József utca: elmondja, hogy utcájukat leaszfaltozták, amely 93 EFt-ba 

került lakónként, amelyet a teherautók teljesen tönkre tettek. Kérdése, hogy az utca az 

Önkormányzat tulajdona, vagy pedig a KPM-é? Vizsgálatot kér az ügyben.  
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dr. Török Balázs alpolgármester: mint a körzet képviselője válaszában elmondja, hogy 

Izbégen nem ez az egyetlen utca, amelyet a teherautók tönkre tettek. Folyamatosan javítják az 

utcákat.  

 

Tóth Pálné, Izbég: nem régóta lakik Szentendrén – Százhalombattáról jött, amely egy nagyon 

gazdag város. Problémája, hogy a Csapás utca nagyon keskeny és nagyon rossz minőségű – 

gyalogosok és autósok is járnak rajta – ezért javasolja, hogy az autóforgalmat tiltsák ki.  

Izbégen valamennyi utcában 30 km/h sebességkorlátozást kellene bevezetni. 20 éve jár 

Szentendrére, és úgy érzi, hogy ez alatt az idő alatt a város nem fejlődött, hanem 

visszafejlődött. (Mikrofonon kívül a hóeltakarítási hiányosságokat említi.) 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Idegenforgalmi Bizottság elnökét, hogy a Közlekedési munkacsoporttal és a 

Városüzemeltetési tanácsnokkal közösen vizsgálják meg, hogy a Csapás utcánál milyen 

megoldás valósítható meg. Elmondja, hogy a hóeltakarítás először a főközlekedési utakon 

történik és utána mennek folyamatosan a többi utcába.  

 

Hargitai Katalin Vasúti-villasor 71.: az elkerülő út elhelyezkedésével kapcsolatban  

elmondja, hogy az a rész Szentendre tüdejének a része. Ha ide utat helyeznek el, akkor 

hasonlóan cselekszenek, mint azok, akik az esőerdőket kiirtják. Miután az elkerülő út jobb 

oldala beépíthető lesz mint ipar- és kereskedelmi terület megjegyzi, hogy a Vasúti-villasori 

lakók már tapasztalják most is, hogy milyen egy iparterület közelsége. A gázcsere-teleppel 

kapcsolatban már a lakók kértek orvoslást, amelyre 2007-ben azt ígérte az Önkormányzat, 

hogy csereterületet fognak részükre felajánlani. Ha szóba jöhet csereterület felajánlása, akkor 

miért gondolják úgy, hogy újabb iparterület létesítése boldogítani fogja az ott lakókat? 

Felveti annak lehetőségét, hogy a közlekedésszervezési karon diplomázó fiataloknak olyan 

feladatokat adnának ki, hogy a város közlekedésében azokat a problémákat, amelyeket a 

mentesítő úttal kívánnak kiküszöbölni, azokat hogyan lehetne megoldani, hiszen a 

fiatalságnak vannak meglepő, csodálatos ötletei.  

Polgármester úrnak javasolja egy olyan rendszer kiépítését, amely közvetlenül szólítaná meg 

a város lakóit, hogy megismertesse velük a város problémáit, illetve megismerhesse 

véleményüket.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felsorolja, hogy mennyi fórumot tartottak a városlakók 

tájékoztatására, sorozat volt a Városháza házhoz jön településrészenként, létrehozták a 

zöldmailt, van egy Városkönyv is. Nagyon jónak tartja a diplomázó fiatalokkal kapcsolatos 

felvetést, de elmondja még, hogy a Közlekedési munkacsoportnak is vannak olyan tagjai, akik 

a Műszaki Egyetemen tanítanak és folyamatosan szondázzák az ifjúságot ilyen téren.  

 

Kun Csaba képviselő: pontosításként elmondja, hogy a tehermentesítő út a város érdekében 

és nem a Vasúti-villasori lakók érdekében épül. A Vasúti-villasori iparterület – amely 10 éve 

lett kijelölve – még csak a terület feltöltésénél tart, tehát még idő kell ahhoz, hogy beépüljön. 

A város által támogatott nyomvonal – amely a legközelebb van a városhoz – éppen a rét 

megmentését szolgálja, sőt a Vasúti-villasor forgalmának csökkentését is. Elmondja, hogy azt 

szeretné elérni, a Vasúti-villasor ne legyen rákötve a tehermentesítő útra és ezen kívül még 

számos megoldás van arra, hogy még élhetőbb legyen az a környék. Arra koncentráljanak, 

hogy a tehermentesítő úton kívül megtartsák a zöldterületet, és a Kő-hegy is maradjon 

nyaraló-, pihenő-terület. Megjegyzi még, hogy a város tüdeje nem a rét, hanem a Pilis-

hegység.  
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Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési és idegenforgalmi tanácsnok: javasolja, 

hogy zárják le a tehermentesítő úttal kapcsolatos vitát, mert legközelebb csak öt év múlva 

lehet megvalósítani. Furcsának találja, hogy a közmeghallgatásokon 2002. óta a 

tehermentesítő út problémája egyszer sem volt téma, és most – miután az egyik ellenzéki 

újságban megjelent róla egy cikk – több hozzászólásban is felmerült a kérdés. Óva int 

mindenkit attól, hogy ebből politikai kérdést csináljanak. Akkor foglalkozzanak a témával, ha 

a hatástanulmányok már elkészültek.  

 

Hargitai Katalin Vasúti-villasor 71.: semmilyen politikai háttere nincs a felvetésének, hanem 

a Környezetvédelmi Bizottság ülésén hallott először az előtanulmányról, amelyet a 

Környezetvédelmi referensnél tanulmányozott át.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy az a munkacsoport egyik fontos feladata, 

hogy az ilyen jellegű kérdéseket megvitassák.  

 

Dorogi László Bogdányi utca: azért jött, hogy köszönetet mondjon az Önkormányzatnak. 

Elmondja, hogy 1990-ben vettek egy telket Pismányban. Akkor azt ígérték nekik, hogy 

készen vannak a tervek arra, hogy az autóbusz fel fog menni a hegyre. 10 éve érdeklődött, 

hogy mikorra várható, de olyan választ kapott, amit nem kíván elmondani. Most nagyon örül, 

hogy végig elkészült a Barackos út, fák vannak ültetve mellette és az autóbusz-forduló is 

nagyon szép. Mindez nagyban növeli a város értékét. Ugyan most is gyalog mennek, de mégis 

más így felsétálni. Eddig ha bejött az Önkormányzathoz, mindenre az volt a válasz, hogy 

nincs pénz rá. Most, hogy több minden megvalósult, úgy érzi, ez az Önkormányzat a pénzzel 

tud gazdálkodni.  

Végül egy felajánlást tesz – mint nyugdíjas – sport vonatkozásban bármilyen vonatkozásban a 

város rendelkezésére áll. Tájékoztatásul elmondja, hogy Budapesten a II. kerületben található 

Csík Ferenc Tehetséggondozó Sportiskolát hozta létre.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a dicséretet, amely az egész Hivatalnak jól esik.   

 

Vilsicz Antal Rákóczi u. 8. (20/937-4801): kérdése, hogy a Dunakorzói verekedések mikor 

szűnnek meg? Hiányolja, hogy a Rendőrség képviselője nincs jelen. Beszámol a fiával történt 

esetről. Elmondja, hogy már azon gondolkodnak többekkel, hogy önbíráskodni fognak, de 

úgy döntöttek, hogy a szülők összefognak és péntektől járőrözni fognak a korzón. Sürgős 

intézkedést kér. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: óva int az önbíráskodástól. Javasolja, csatlakozzanak a 

Polgárőrséghez. Tájékoztat, hogy megkeresték a Rendőrséget az ügyben. Elmondja, hogy 

egy-két bandát már kiszűrtek, rendszeresen járőröznek. A fő problémát az okozza, hogy öt 

perc alatt vége van a verekedésnek, így a bejelentés után mire kiérnek, már nincs senki a 

helyszínen. Megoldást jelenthetnek a térfigyelő kamerák felvételei, amelyekből már adtak át 

anyagot a Rendőrségnek intézkedésre. Kéri a szülőket, hogy a gyerekeket okítsák ki, illetve 

kéri, hogy segítsék a Polgárőrség munkáját. Ismételten kér mindenkit, hogy tartózkodjon 

mindenfajta önbíráskodástól.  
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Vilsicz Antal: újságcikkre hivatkozva elmondja, hogy a Rendőrség képviselője azt 

nyilatkozta, hogy folyamatosan járőröznek és szirénázó autóval mennek ki a bejelentett 

helyszínre. Felhívja a figyelmet, hogy ha szirénázó autóval mennek ki, akkor már annak a 

hangjától elmennek az emberek, tehát meglepetésszerűen kell lecsapni. Hiányolja a 

gyalogjárőröket.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, hogy Vilsicz urat a Rendőrkapitány úr beszámolójára 

hívják meg.  

 

Pákh Andor (Közterület-felügyelet munkatársa és polgárőr): beszámol arról, hogy éjszaka is 

felügyelik a kamerák felvételeit. Hétvégén volt ügyeletben és tapasztalta, hogy a rendőrök 

kiszálltak az autóból és végig sétáltak a Bogdányi utcán. Való igaz, ha az emberek meglátják 

a rendőrségi autót, akkor szétszélednek. Elmondja, hogy a Polgárőrség a Rendőrséggel együtt 

rendszeresen járőrözik. Bárkit szívesen látnak a Polgárőrségnél akár járőrözni, akár pártoló 

tagként. Őt vagy Mozsgay Endre urat lehet megkeresni az ügyben.  

 

Zakar Ágnes képviselő: többször foglalkoztak a problémával, többször kérték a 

Rendőrkapitány úr segítségét, mert a fő ok az, hogy a vendéglátósok alkoholt szolgálnak ki a 

fiataloknak. Most ismét elküldtek egy levelet, amelyben fokozottan kérik, hogy tegyenek 

valamit. Megerősíti, hogy a Polgárőrség járőrözik, ő maga is tapasztalta.  

 

dr. Filó András képviselő: az elhangzottakra reagálva mondja, hogy nem az önbíráskodásra 

akar buzdítani, de van a jogos önvédelem fogalma – ezt a lehetőséget adják meg minden 

állampolgárnak, hogy a jogos eszköz védelmével éljen és ne kelljen rettegve kimennie a 

Duna-partra vagy a Fő térre, nyugodtan védje meg magát. – hiszen ez jogszerű kategória.   

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: nem szeretne ilyen minősítésekbe belemenni. Egyéb kérdés, 

észrevétel nem lévén, a közmeghallgatást bezárja.  

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

dr. Dietz Ferenc                                                                                     dr. Molnár Ildikó 

polgármester                                                                                            címzetes főjegyző 

 

 


