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25/2011. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Szentendre Város Önkormányzat 

2011. november 29-én (kedden) 16.00 órakor megtartott 

közmeghallgatásáról 
 

 

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

Zoltán, Fekete János, dr. Filó András, Kun Csaba, Hidegkuti Gergely, 

Magyar Judit, dr. Pázmány Annamária, Pintér Ádám, Tolonics Gyula és 

Zakar Ágnes, képviselők. 

 

Távol vannak: dr. Dukai Miklós, Kiss Károly, és Fülöp Zsolt képviselők.  

 

 

Hivatalból jelen van: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző és dr. Kirchhof Attila aljegyző 

 

Tanácskozási joggal 

jelen van az ülésen:  Puhl Márta irodavezető, Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész, Bartha 

Enikő jegyzői kabinet vezető, dr. Kammerer Judit testületi referens, dr. 

Dóka Zsolt jogtanácsos, Virágh János városüzemeltetési referens, 

Tőkés József városüzemeltetési referens, Schinkovits Lajosné 

közoktatási referens, dr. Gerendás Gábor Közigazgatási és Népjóléti 

iroda vezetője, Ocskay Gábor beruházási ügyintéző. 

 

Tanácskozási joggal meghívottak:   

 

DMRV Zrt:  Szabó Imre üzemfőmérnök 

VSZ Zrt:  Somogyi Zsolt vezérigazgató  

   Kacsó Judit   

ProSzentendre  Kft. Szabó Zsófia ügyvezető 

   Putz Tamás műszaki vezető 

Rendőrség  Gulyás Anita r.őrnagy 

   Péczeli Csaba r.őrngy 

V-8 Uszoda  Bacsa Csaba ügyvezető 

 

 

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

közmeghallgatás határozatképes, a képviselők száma 12 fő. 

A közmeghallgatáson a közüzemek és egyéb intézmények meghívottai, valamint a lakosság 

képviseletében körülbelül 25 fő megjelent.  

 

Bemutatja és elemzi a közmeghallgatásra készített prezentációt, amely a 2011-es évben 

elkészült beruházásokat és a 2012-es évben várható munkákat tartalmazza.  

(A prezentáció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Az előadás után kéri a lakosságot, hogy fogalmazza meg kérdéseit, észrevételeit. 
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Vilsitz Antal (Rákóczi u. 8.): 3 éve folyamatosan jár a közmeghallgatásokra. Elmondja, hogy 

naponta összesepri utcájukat, bár szerinte nem az ő feladata lenne. A szemetet összeszedte és 

behozta a Képviselő-testületnek – bemutatja. Az is elmondja, hogy az iskola homlokzatán 

veszélymentesítést hajtottak végre, de már nagyobb darabokban hullik a vakolat. Elmondja 

továbbá, hogy nem csak a homlokzatot kellett volna javítani, hanem a háza mellett lévő 

tűzfalat is, mert arról is potyog a vakolat, a széldeszkák szét vannak korhadva, valamint az ott 

tanyázó madarak mindent összepiszkítanak. Ezzel csökken a házának az értéke, másrészt nem 

tud az udvarra sem kimenni. Többször kérte már azt is, hogy vegyenek fel minderről 

jegyzőkönyvet.  

Sérelmezi továbbá, hogy 3 éve nem kap behajtási engedélyt – a Rákóczi és az Arany János 

utcába – mert az Arany János utcáról tud behajtani az ingatlanára, és a Rákóczi utcában tud a 

háza előtt megállni, de ott is csak akkor, amikor a gyerekeiket iskolába vivő szülők nem 

foglalják el a helyet. Megjegyzi, hogy írásban ugyan még nem kérte a behajtási engedélyt, de 

az ismerősei azt mondták neki, hogy két utcára úgy sem fog kapni.  

Megköszöni Címzetes Főjegyző Asszonynak, Tolonics Gyula és Zakar Ágnes képviselőknek, 

hogy megszervezték a Cigány Önkormányzattal a megbeszélést, aminek következtében azóta 

súlyos testi sértés nem volt a városban.  

 

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

 

Ocskay Gábor beruházási referens: tájékoztat, hogy valóban megtörtént a veszélymentesítés, 

de még nem vették át a munkát. Tud a problémáról, amit továbbított a kivitelezőnek. Ígéretet 

tesz arra, hogy a kivitelezővel együtt kimennek a helyszínre és együtt megtekintik, bár a teljes 

megoldás a homlokzat újra vakolása lenne, de arra sajnos nincs pénz.  

 

dr. Gerendás Gábor Közigazgatási és Népjóléti Iroda Vezetője: elmondja, hogy díjmentesen 

kaphat behajtási engedélyt, de kéri a felszólalót, hogy írásban adja be az igényét, és amint 

megkapja megbeszélik a részleteket.  

 

Somogyi Zsolt vezérigazgató (VSz Zrt.): nem tud mit válaszolni a Rákóczi utca szemetes 

voltával kapcsolatban az elhangzottakra.  

 

A felszólaló átadja neki az összegyűjtött szemetet.  

 

Prohászka Tiborné (Vasvári Pál u. 12.): a köztemetővel kapcsolatban kérésük – a 

Szentendre Gyökerei Egyesület nevében – hogy a ravatalozó elé egy előtetőt helyezzenek el, 

mert temetések alkalmával előtte lehet csak megállni, mert az épületbe nem férnek be csak 

egy páran. Ezt ugyanolyan fontosnak tartja, mint azt, hogy 12 éve kérték, hogy járda vezessen 

a temetőhöz, ami mostanra elkészült.  

Elmondja még, hogy számlálóbiztosként részt vett a népszámlálásban, amellyel kapcsolatban 

nagyon rossz tapasztalatai vannak. A Sztaravodai út és környékén írta össze a lakosokat, és 

több helyen szembesült azzal, hogy egy-egy utcában több azonos házszám van, vagy például a 

Sztaravodai út elején és a végén is vannak ugyanazok a házszámok. Postások segítettek neki 

eligazodni. Tudja, hogy nagyon sok pénzbe kerül, de kéri, hogy találjanak módot az utca- és 

házszámtáblák pótlására, illetve ahol házszámismétlődések vannak, azok tisztázására és 

megoldására.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a ravatalozó felújítása 3 éve volt napirenden. Elmondja, hogy 

a temető üzemeltetésére pályázatot írt ki a testület, és a nyertes pályázónak felhívják majd a 
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figyelmét a kérésre. Kéri Címzetes Főjegyző Asszonyt, válaszoljon a házszámokkal 

kapcsolatos észrevételre.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: elmondja, hogy a népszámlálás előhozta ezt a 

problémát, de azt is megjegyzi, hogy a lakosok sem mindig azt a házszámot teszik ki, ami az 

ő számuk. Hatósági intézkedést igényel a probléma megoldása, de megértés kell a lakosságtól 

is, hogy a megszokott házszám helyett másik számot kapnak és még az okmányokat is 

cserélni kell. Tájékoztat, hogy az ingatlan nyilvántartás rendbetételét megkezdi a Hivatal, de a 

személyi okmányok cseréjét az egyénnek kell majd intéznie.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési és közlekedési tanácsnok: elmondja, hogy 

2004-ig maga is a Sztaravodai úton 48. szám alatt lakott, ahol a szomszédjának 68. volt a 

házszáma.  

 

Szente Jánosné (Kun utca 3.): a 11-es út alatti átjáró lépcsőjével kapcsolatban észrevételezi, 

hogy 5-6 kőkocka már régóta ki van esve, nagyon balesetveszélyes. 

A Római sánc utcán nagyon nagy a forgalom, gyalogosan alig lehet átkelni, mert 

folyamatosan járnak az autók. Nagyon sok iskolás is jár arra, akik miatt is fontos lenne ha a 

Római sánc utcára zebrát festenének fel a Kun utca magasságában. Végül elmondja, hogy 

nagyon szép lett a belváros, már csak a Városháza környékét kellene szerinte rendbe tenni.  

Az Adventi gyertyagyújtás alkalmával a szél miatt nem lehet a gyertyákat meggyújtani, ennek 

a problémának a megoldására javasolja, hogy átlátszó lappal védjék a gyertyákat, és úgy 

gyújtsák meg.  

 

Zakar Ágnes képviselő: a 11-es út alatti átjáróval kapcsolatban elmondja, hogy azt a 

környéken lakók tartják rendben és az árvíz során kimosódott betonlapot is sikerült már 

elvitetniük. A vashidat az Önkormányzat 3 éve cseréltette ki. A lépcsővel kapcsolatban 

elmondja, hogy sokszor kiesnek a kockakövek, de mindig megjavítják.  

 

Kun Csaba képviselő: kezdeményezni fogja zebra kialakítását a Római sánc úton a Kun 

utcánál, amellyel kapcsolatban kérik majd a hatóságok állásfoglalását is.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a következő felszólalónak. 

 

Laki Zsuzsa (Pismány): beszámol arról, hogy amikor Pismányba költöztek, ott még se víz, se 

villany nem volt. Igyekeztek mindent maguk megcsinálni, az ott lakók egymást segítették, 

összefogással hozták rendbe a területet, utak építésébe segítettek. Most az a gond, hogy a 

legújabban oda költözők nem tartják tiszteletben ezt a környezetet, az építkezések miatt 

kiirtják a meglévő gyümölcsfákat, bokrokat és vagy nem ültetnek helyette semmit, vagy pedig 

a tájba nem illő növényeket telepítenek. Véleménye szerint a Skanzen közelsége is indokolja 

azt a javaslatát, hogy legalább a környező telkeken korlátozzák az építkezések mértékét, mert 

hatalmas házak épülnek, amelyek nem a tájba illőek. Azt is kifogásolja, hogy az új lakók 

nagyon sokszor zavaró tevékenységeket folytatnak – petárdázás, lövöldözés, mulatozások – 

amelyek nagyon zavarják a nyugalmat szerető lakókat.  

A jobb sorsra érdemes volt Földhivatal épületével kapcsolatban felhívja a figyelmet, hogy az 

épület vakolata nagyon hullik, balesetveszélyes. Érthetetlen számára, hogy hagyják az 

épületet tönkre menni.  

Jelzi, hogy a területen a bokrok tele vannak szeméttel, mert nagyon kevés helyen vannak 

szemétgyűjtő tartályok.  
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Beszámol arról, hogy a Skanzent télen-nyáron nagyon sokan látogatják, és nem csak 

autóbuszokkal hozzák a látogatókat, hanem nagyon sok külföldi egyénileg látogat oda. 

Ezeknek a turisták részére nagyon kevés tájékoztató tábla szolgál a Skanzen busszal történő 

megközelítésére. Miután több európai nyelven beszél, nagyon sok turistának segített már 

eligazodni, kalauzolta őket. Ezeknek a kalauzolásoknak az élményeiből mesél néhányat a 

jelenlévőknek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a felszólalónak, hogy ilyen éles szemmel jár a 

városban, és azt is, hogy segíti az ide érkező turistákat. Véleménye szerint több ilyen lakosra 

lenne szükség. 

Örömét fejezi ki a lakossági összefogással kapcsolatban, és elmondja, hogy nemcsak 

Pismányban, hanem a város más területein is történtek már hasonló események.  

A volt Földhivatal épületével kapcsolatban beszámol arról, hogy kb. 2 hete tartottak 

sajtótájékoztatót abból az alkalomból, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal tulajdonába kerül 

az épület, a felújítására pályáztak, így annak munkálataira nemsokára sor kerül.  Az épület 

birtokba adása kb. 2 hete volt, és 2013-ig kell elkészülni a munkálatokkal. Elmondja, hogy az 

épületben múzeum, borospince és egyéb olyan funkciók lesznek, amelynek következtében 

egy újabb ékessége lesz a városnak. Tájékoztat arról is, hogy a Megyétől ígéretet kaptak a Fő 

téri Kereskedőház homlokzatának felújítására is.  

A városban található információs táblákkal kapcsolatban elmondja, hogy valóban régiek a 

táblák, de a belváros felújítása kapcsán új információs és kommunikációs eszközök kerülnek 

elhelyezésre. Megjegyzi, hogy a legmodernebb eszközöket próbálják megvalósítani – ilyenek 

például az interneten, okos-telefonon történő információs elérhetőség, valamint Wifi-

elérhetőség a Fő téren is. A műszaki megoldásokon kívül minél több önkéntest is szeretnének 

kiképezni a városba látogató turisták tájékoztatására. 

Az építkezések korlátozásával kapcsolatban elmondja, hogy az hatóságilag szabályozva van.  

Kéri a VSz Zrt. Vezérigazgatóját, hogy a hulladékkal kapcsolatos észrevételre reagáljon. 

 

Somogyi Zsolt vezérigazgató (VSz Zrt.): beszámol a városban történt feltáró munkáról, 

amelynek során megállapították, hogy mintegy 200-250 olyan ingatlan van, amelynek nincs 

szemétszállítási szerződése. Most postázták a leveleket ezeknek a tulajdonosoknak. Elmondja, 

hogy az ingatlantulajdonosok szerződéskötésre lesznek kényszerítve, és azok is, akik zsákba 

gyűjtötték eddig a hulladékot, mert találtak olyan lakost is, aki 2006 óta nem vett egyetlen 

zsákot sem. Bízik benne, hogy a következő vezetés is ezt a folyamatot fogja folytatni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a Rendőrség képviselőjének, hogy a 

lövöldözéssel kapcsolatos észrevételre válaszoljon. 

 

Péczeli Csaba r. őrnagy: nincs tudomása az esetről, de ígéretet tesz, hogy a bejelentőt 

megkeresik a további információkért.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, hogy akinek Rendőrséggel kapcsolatos kérdése van, az 

most tegye fel, mert a Rendőrség munkatársai szeretnének távozni, amennyiben már nincs 

hozzájuk több kérdés. 

 

Doór Ferenc (Dézsma u.):  azzal kapcsolatban, hogy „Szentendre a nők városa” szlogenre 

javasolja, hogy a képviselők menjenek végig a Bogdányi utcában tűsarkú cipőben, valamint 

toljanak végig rajta egy babakocsit. Ezt azért mondja, mert járhatatlan a város, összemosódtak 

a járdák az utcával, néhány helyen balesetveszélyes köveket raktak le.  
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Azzal kapcsolatban, hogy pénzügyileg nehéz helyzetben van az Önkormányzat, megjegyzi, 

hogy az újonnan kövezett utcák szélére helyezett kb. 30 cm-es kőoszlopok miatt a város 

hatalmas összegű kártérítéseket fog fizetni, mert ezek balesetveszélyesek, nem láthatóak, sőt, 

ha a hó leesik, akkor végképp eltűnnek, és az autók fennakadnak rajtuk. Erre vonatkozó 

jogszabályt ismertet. A közlekedési problémákat az utcák rossz állapotával folytatja, 

amelyben elmondja, hogy azért közlekednek a lakosok csak néhány utcán, mert a legtöbb 

járhatatlan – ezzel kapcsolatban Pannónia-telep utcáit említi.  

Következő problémaként a belváros forgalmát és forgalmi rendjét említi, ahol nem lehet 

szabályosan közlekedni, nincsenek meg a járdák az úttest mentén. Éppen ezért érthetetlennek 

tartja, hogy a Rendőrség nem figyel arra, hogy a belvárosi forgalom egyéni elbírálás alá 

tartozik. Kifogásolja az Iskola utca lezárását is.  

Elhangzott az óvodaépítés lehetősége, amelyre javasolja, hogy Pismányban épüljön meg, ahol 

sok a kisgyerek és nincs óvoda, de még bolt sincs.  

Az összefogás kérdésével kapcsolatban az a véleménye, hogy az csak úgy lehetséges, ha 

másokat is észre- és figyelembe vesznek. Konkrétan a Bohémia bezárására gondol, amelynek 

az indítékát a mai napig nem ismeri. Elmondja, hogy ezzel kapcsolatban kereste a 

képviselőket, kereste a Hivatal munkatársait, de nem sikerült kapcsolatba lépni velük. A 

beruházás megtérülését megakadályozta az Önkormányzat, ezért a kártérítési lehetőség 

fennáll, ezért szeretné ha erről beszélnének. Szerinte ez azért lehetséges, mert nincs papírja az 

Önkormányzatnak, de hogy ez ne okozzon problémát, hozott egy csomag papírt, és várja a 

választ.  

 

Egy csomag papírt átad Polgármester úrnak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni a papírt, amelyet átad majd az óvodások részére, 

és jó egészséget kíván a felszólalónak.   

Megadja a szót a jelenlévő tisztségviselőknek, hogy az elhangzott felvetésekre adjanak 

választ.  

 

Gulyás Anita r. őrnagy: az elhangzott kritikára válaszolva elmondja, hogy olyat, hogy „külön 

elbírálás” nem ismer a KRESZ. Pontosan rögzítve van, hogy a járdán mikor lehet parkolni, 

hogy kell közlekedni, minden pontosan meg van határozva. Mint a Közlekedési 

Munkacsoport tagja, a forgalmi rend kialakításával kapcsolatos problémákat jelezni fogja a 

munkacsoport ülésén.  

 

Doór Ferenc úr mikrofonon kívül beszél és sorolja problémáit, majd javasolja,  hogy üljenek 

le megbeszélni a problémát, amelyre Gulyás Anita r. őrnagy válaszol, hogy az nem kettőjük 

dolga.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: itt tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az idén, október 23-án 

Gulyás Anita r. őrnagy kapta a Szentendre Közbiztonságáért Díjat.  

Megadja a szót a ProSzentendre Kft. műszaki vezetőjének.  

 

Putz Tamás műszaki vezető (ProSzentendre Kft.): elmondja, hogy a járdaszegélyekhez nem 

nagyon nyúltak hozzá, a kőbabákat pedig ilyenre tervezték. Megjegyzi, hogy sok-sok 

lakossági fórumot tartottak és azokon elhangzottak alapján dőlt el, hogy hogyan nézzen ki a 

belvárosi rehabilitáció.  

 

Doór Ferenc ismét mikrofonon kívül beszél, amelynek során többek között elmondja, hogy 

ezeket a kőbabákat meg kell szüntetni.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy a problémákat folyamatosan jelezték. Most 

egy igazságügyi szakértőt kérnek fel, hogy vizsgálja meg a burkolatok lerakását és a 

vízelvezetést.  

 

dr. Filó András képviselő: neki, mint szakembernek sem tetszik sok minden a munkák 

kapcsán, ezért kezdeményezte, hogy igazságügyi szakértő vizsgálja meg a síkokat, az ettől 

való eltéréseket, a fugák mélységét, távolságát és a kövek minőségét, mert azok legalább IV. 

osztályúak. Felhívja a figyelmet a Dumtsa Jenő utcában lerakott nagyméretű kőlapokra, 

amelyek lefagyáskor életveszélyesek lesznek. Nagyon várja már a szakvéleményt.  

 

Hidegkuti Gergely képviselő, városüzemeltetési és közlekedési tanácsnok: a Pismányra tett 

észrevételekre válaszolva elmondja, hogy ott van bolt, a kövekre tett kifogással kapcsolatban 

már tettek észrevételeket a kivitelezőnek. Tájékoztat, hogy a munkát még nem vették át és 

nincs még kifizetve sem. Azzal nem ért egyet, hogy nem lehet babakocsit tolni a belvárosban. 

Itt jegyzi meg Doór úrnak, hogy ő sem mindig a KRESZ-nek megfelelő sebességgel 

közlekedik a Bogdányi utcában. Elismerve, hogy sok mindenben igaza van, és sok teendő van 

még, azért eddig már nagyon sok mindent megvalósítottak abból, amelyeket eddig 

észrevételezett – például a Lázár cár téri pollerek. Visszatérve a közlekedésre beszél az Iskola 

utca lezárásáról, amely azért történt, mert a reggeli órákban az M6-os forgalmával megegyező 

számú autó közlekedett ott, lehetetlenné téve a gyalogosforgalmat. Minden döntés 

kompromisszumból áll, vannak haszonélvezői és vesztesei.  

 

Tolonics Gyula képviselő: a zárókövekkel kapcsolatos probléma felvetésére válaszolva 

elmondja, hogy a pályázatot a ProSzentendre Kft. bonyolítja, az ő műszaki szakemberének 

kell tudnia, hogy ezek a kövek oda valóak-e vagy nem. Meggyőződése, hogy rövid időn belül 

a kövek el lesznek távolítva. 

Az Iskola utcával kapcsolatban lakossági fórum lesz. A lezárás azért történt – mert tavalyi 

mérés szerint 7.10 és 7.50 óra között 250-300 autó ment át rajta – hogy ez az autómennyiség 

ne ott haladjon át. Mostani számolás alapján ugyanebben az időben 60 autó jön le az Iskola 

utcából. A lakosságot tájékoztatta, hogy két legális helyen lehet kitenni a gyerekeket – a 

Gombánál és a nagy parkolóban – hogy elkerüljék a belvárost.  

 

Dicső Zoltán képviselő: mint a terület képviselője, Pannónia-telepen évek óta ki van téve a 

lakó-pihenő övezet tábla, így nem érti, hogy Doór úr és a többi sok autós is mit keres arra. 

Évek óta elviselhetetlen volt a forgalom az Irányi Dániel és a Liliom utcákban.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: nem tudja értelmezni azt a kijelentést, hogy Doór úr 

hiába kereste a Hivatalban a munkatársakat, senki nem állt vele szóba. Nem tud arról, hogy 

kereste volna a Hivatalt a problémával kapcsolatban. Emlékezete szerint a júniusi 

közmeghallgatáson Doór úr azt mondta, hogy hamarosan tudja pótolni azokat a 

hiányosságokat, amelyeket a szakhatóságok megállapítottak a Bohémia működése kapcsán. 

Amennyire ezek pótlásra kerülnek, akkor a hatóság lehetőséget ad a vendéglátó egységek 

működésére. Még egyszer megerősíti, hogy nem tud arról, hogy kereste volna a hatóságot, és 

nem álltak volna szóba vele.  

 

Mikrofonon kívüli beszélgetés folyik.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót a következő hozzászólónak:  
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Trieberné Getlinger Gyöngyi: aki Pestre jár dolgozni, csak este 6 óra után ér Szentendrére, 

így nem tud közmeghallgatásra jönni. Kérdezi, hogy 6 óra után miért nincs közmeghallgatás, 

képviselői félfogadás, háziorvosi rendelés – csak egy-két kivétellel szakrendelés van. A 6 óra 

utáni háziorvosi rendeléssel kapcsolatban 2010. júniusában dr. Szolcsányi Gábor háziorvos 

levélben megkereste dr. Gerendás Gábor irodavezetőt, hogy hogyan lehetne megoldani a 

problémát, de erre anyagi fedezetet az Önkormányzatnak kellene biztosítania.  

- Adófelhasználás: kifogásolja, hogy a kerületekből befolyó adó felhasználása nem látszik a 

kerületekben. Véleménye szerint nem csak a Fő teret lehetne az elsődleges szempontként 

kezelni, néha az itt lakók jóérzését is figyelembe kellene venni. Elmondja, hogy Izbégen 

lakik, ahol semmi nem történik, semmit nem újítanak fel. Sajnos az ott lakók nem tudnak 

ilyenkor eljönni a közmeghallgatásra, mert dolgoznak.  

- Kérdezi, hogy a Szentlászlói út – amely nem önkormányzati fenntartású út – vízelvezetését a 

patak felé vezető utak, járdák helyrehozását ki fogja elvégezni? Azért van képviselőjük, hogy 

képviselje az érdekeiket és ne a lakóknak kelljen megkeresni az érdekelteket a probléma 

megoldásához.   

- A Vásárhelyi utca sarkán valaha volt egy vízcsap, amelyet lebontottak, megszüntettek, de a 

területet nem hozták helyre, emiatt nem lehet közlekedni.  A lefolyó víz kb. 50 cm-es árkot 

csinált, így nem lehet a járdán sem közlekedni. Felhívja a figyelmet arra is, hogy bár az utca 

egyirányú, de ezt nem mindenki tartja be, és a másik irányból is behajtanak.  

- Következő amiről szól, hogy a Bükkös patakon a kijelölt turista útnál – az izbégi tornaterem 

után – nincs híd, amelyen át lehetne kelni. Egy ott lakó csinált saját maga egy hidat, de azt 

egyszer a Városgazdálkodás elvitte, azóta nincs semmi.  

- Kérdése, hogy a temetőben kinek a dolga az összekötő utakon a parlagfű irtása? Ugyanitt, a 

bejárati lépcsőnél nincs korlát, kapaszkodó.  

- Szeretnének a honlapon időben tájékoztatást kapni a városban működő szolgáltatók 

ügyfélfogadási idővel kapcsolatos változásaikról – áramszünet, vízszünet, ünnepek miatti 

változások.  

- November 21-én a Szentlászlói úton eltörött egy nyomócső, és az abból kiáramló víz több 

ingatlant elöntött, többek között az övékét is, és a bekötő utcát annyira kimosta, hogy nem 

lehet rajta közlekedni. A DMRV Zrt. az utat nem hozta helyre – csak leszórták murvával – 

mert azt a tájékoztatást adták, hogy akkor hozzák helyre, ha azt az Önkormányzat kéri. Ha ez 

így van, akkor sürgős intézkedést kérnek.  

- Ebadó: kéri, hogy az adó kivetésekor vegyék figyelembe, hogy a kertvárosokban az idősek 

azért tartanak kutyát, mert félnek. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: reagálva az elhangzottakra elmondja, hogy az ebadóról még 

semmilyen részletet nem tud mondani. Eddig csak hallomásból tudják azt is, hogy az SZJA 

elmegy a településektől, az iparűzési adóról azt lehet hallani, hogy elmegy a Megyéhez, és a 

gépjárműadót is elveszik, mert abból tudják az oktatást finanszírozni. 

A temetővel kapcsolatban elmondja, hogy jelenleg az Oleandro Kft. működteti – így az ő 

feladata.  

Megadja a szót Virágh János városüzemeltetési referensnek, hogy az utakkal kapcsolatban 

válaszoljon, majd dr. Pázmány Annamária képviselőnek, hogy az orvosi rendelésekről adjon 

tájékoztatást. Az adózással kapcsolatban minden évben levélben tájékoztatják a lakosságot 

arról, hogy adott évben mire költötték a befizetett adóösszeget.  

A közmeghallgatásokat 17 órakor szokták kezdeni, most a rendkívüli testületi ülés miatt 

hozták előbbre.  

 

Virágh János városüzemeltetési referens: elmondja, hogy látta a csőtörést, értesítette a 

DMRV Zrt-t – akiknek akkor még nem volt tudomásuk róla – akik fél órán belül elzárták a 
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vizet. Mivel az ürülési idő elég hosszú, azért a felszólaló telkéről vezették el a vizet a bekötő 

kis utcába.  Jelezték a DMRV Zrt. felé, hogy igényt tartanak az utca helyreállítására, amit 2 

héten belül megszoktak csinálni.  

A Vásárhelyi utcában az úthibákat kijavították, de a járdánál fagyökerekkel kell még 

megküzdeni a helyreállításhoz.  

 

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

 

Szabó Imre üzemigazgató (DMRV Zrt.): a Vásárhelyi utcában a károkozás oka az volt, hogy 

nincs csapadékvíz elvezetés. Beszámol arról, hogy aki jelezte, hogy kára származott, annál 

felvették a keletkezett károkról a jegyzőkönyvet. Az út helyreállítását megrendelték, még egy 

kis türelmet kér. Tájékoztatást ad arról, hogy ügyfélfogadási irodájuk hétfői napokon 20 óráig 

van nyitva.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ígéretet tesz, hogy a honlap szerkesztésénél figyelembe 

fogják venni a lakosság kérését. 

 

dr. Pázmány Annamária képviselő: beszámol arról, hogy Izbégen a beruházás kapcsán több 

olyan utcát sikerült megjavítani, amely már járhatatlan volt. Azt látja, hogy a terület új 

képviselője is ugyanúgy harcol az ottani problémák megoldásáért, mint annak idején ő tette.  

Az orvosi rendelőben reggel 7-től este 19 óráig van ellátás – ezzel kapcsolatban kéri 

mindenkitől, hogy előtte kérjen időpontot, hogy ne kelljen sokat várakoznia, illetve ne 

alakuljon ki tumultus.  

A háziorvosoknál ez nincs, próbálta évek óta megoldani, de nem sikerült, mert az ügyelet 

problémájába ütközött mindig bele. Levezeti a rendelési idő folyamatát, a rendelési idő és az 

ügyeleti idő figyelembe vételével. A Kormány mostani egészség-politikája reményt ad, mert 

azt tervezik, hogy a Mentőszolgálatot és az Ügyeleti szolgálatot összevonják, és ezzel az 

átszervezéssel talán megoldódik a probléma.  

 

dr. Filó András képviselő: az adókkal kapcsolatban – miszerint még sem a minisztérium, 

sem a szakma nem tud semmit– kérdezi, hogy mikor és ki fogja eldönteni, hogy mi történjen 

ez ügyben?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, hogy most ebbe ne menjenek bele. A szakma tud róla, a 

háttéranyagok készülnek, csak ez az önkormányzatokhoz nem jut el.  

 

Szabó Miklós Bogdányi utca: a pismányi csatornaépítéssel kapcsolatban kérdezi, hogy a 

kistérségi csatornázás Szentendrét mennyiben fogja terhelni? Felhívja a figyelmet, hogy az 

egyes átemelők már eddig sem bírták el a vizet. Ez után még többször fogja a várost elönteni 

a szennyvíz. Áttervezést javasol.  

A városban elhelyezett kamerarendszerrel kapcsolatban ismerteti, hogy milyen körülmények 

között akarták a Mentőállomásnál megbüntetni, mert nem pontosan a szélvédő közepén volt a 

behajtási kártyája. Szerinte az ilyen esetek kiküszöbölhetőek lennének, ha a Közterület-

felügyeleten legyen egy adatbázis az engedéllyel rendelkezőkről. Nem hajlandó befizetni a 

büntetést ilyen bakik miatt.  

 

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

 

Szabó Imre üzemigazgató (DMRV Zrt.): pontosítja, hogy nem a szennyvíz, hanem a 

csapadékvíz öntött ki és az átemelők is folyamatosan üzemeltek. Az elvezetőmű kapacitás 
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hiánya okozta a problémát. Többször egyeztettek a várossal és ezek alapján már történtek 

előrelépések. Az 1-es átemelő rekonstrukciójának a terve elkészült, és tudomása szerint a jövő 

év elején megkezdődik ennek az átépítése.  

A kistérségi csatornázással kapcsolatban elmondja, hogy vélhetően ők lesznek az 

üzemeltetők, és a kapacitást úgy tervezték, hogy bírja azt és terveznek egy elő-mechanikai 

bővítést is.  

 

Pintér Ádám képviselő: a város részéről ő a Csatornázási Társulás Intézőbizottságának 

delegáltja. Tájékoztatásul elmondja, hogy a kiviteli tervek jövőre készülnek el, és idén 

decemberre kapják meg a támogatási szerződést. Azt is elmondja, hogy az összes kapacitást 

érinteni fogja a beruházás, de ez nem fog gondot okozni. Eddig egy projektterv készült, amely 

felmérte a területet a bekötések szükségességének függvényében – ez a honlapon 

megtalálható.  

A belvárosi behajtási engedéllyel kapcsolatban ő is érintett egy témában, megbüntették 30 

ezer forintra – egy lelopott tábla miatt. Javasolja ezért, hogy ne csak a Közterület-

felügyeleten, hanem a Rendőrségen is legyen adatbázis az engedéllyel rendelkezőkről. A 

tábla-hiányok miatt ne a lakókat büntessék, hanem jelezzék azt az Önkormányzat felé.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

Bódai Zoltánné: 11-es főút mellett van mezőgazdasági földterületük, amelyről azt hallották, 

hogy folyamatban van az átminősítése, mert egy multi-cég érdeklődött iránta.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy az Aldi és a Tesco is érdeklődött, 

folyamatban van a Szabályozási Tervvel összefüggésben. A Képviselő-testület fog dönteni 

róla.  

 

Bódai Zoltánné: kéri a Képviselő-testületet, hogy kedvezően döntsenek a területről, mert 

semmit nem lehet kezdeni vele.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

Baranyainé Lósy Erzsébet Liliom u. 12.: az adókkal kapcsolatban olyan hírek terjednek a 

városban, hogy 8-10-szeresére fognak emelkedni – kérdezi, hogy igaz-e ez?  

A V-8-as uszodáról nem hallott információt, pedig az mindenki által tudottan veszteséges és 

arról is tudomása van, hogy az a rész, amely magánkézben volt, az is visszakerült az 

Önkormányzathoz. Furcsának találja, hogy az uszoda veszteséges és az építményadó pedig 

emelkedik.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy a jelenlegi építményadón nem 

kívánnak változtatni, a későbbi jogszabály-változásról pedig még nem sokat tudnak. Annyi 

ismeretes, hogy törvényi minimumot és törvényi maximumot akarnak bevezetni. Az államnak 

előbb fel kell mérnie, hogy az iskolák átvétele mekkora költséggel jár, és ennek támogatása 

40 %-ban az államot, 60 %-ban pedig az önkormányzatokat terheli jelenleg.  

A V-8-ról beszélt a prezentációban, most kapták meg a Raiffeisen Banktól a hozzájárulást, így 

január 1-én át kívánják átadni azt az üzemeltetőnek. Beszámol arról is, hogy a Bank még most 

küldött olyan szerződésbeli módosító javaslatokat, amelyeket megküldtek a vállalkozónak, aki 

ha elfogadja ezt, akkor van lehetőség az átadásra. Amennyiben az uszoda átadásra kerül, 

akkor mintegy 131 millió forintot spórolnak, mert azt a vállalkozó átvállalja.  
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Trieberné Getlinger Gyöngyi: kérdezi, hogy a járdák melletti földrészen engedélyezi-e az 

Önkormányzat tuják ültetését? A Szentlászlói út és a Sas utca sarkát említi, ahol még kicsik 

ugyan a tuják, de nagyon hamar megnőnek, akkor pedig lehetetlen lesz a közlekedés.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Főkertész Asszony távollétében nem tud pontos választ 

adni, de nem tartja szerencsésnek, mert hosszú távon csak a növényzet csonkításával lehet 

megoldani a túlnövekedést. Utána fognak nézni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót. 

 

Doór Ferenc (Dézsma utca): hogy a dicséret se maradjon el, örömmel vette, hogy a 

Dunakorzón a vendéglők előtti nylonnal borított előteraszok megszűntek, illetve az a három 

bódé, amely működik, az esztétikus és megfelelőeknek tartja. Ettől függetlenül javasolja, 

hogy Főépítész Asszony keresse fel a vendéglősöket, egyeztessenek, hogy a következő bódék 

még esztétikusabban legyenek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elmondja, hogy Tervtanácsi jóváhagyás fog készülni erről. Az 

engedélyeket visszavonásig adták ki, mert hosszú távon nem szeretnének bódékat a 

Dunakorzón. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, megköszöni mindenkinek a jelenlétét és a 

közmeghallgatást bezárja.  

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


