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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Szentendre Város Önkormányzat 

2012. november 19-én (hétfőn) 17.00 órakor megtartott 

közmeghallgatásáról 
 

 

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

Zoltán, Fekete János, dr. Filó András, dr. Kőrösi Tibor, Kun Csaba, 

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

Zakar Ágnes, képviselők. 

 

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

 

 

Hivatalból jelen van: Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester, dr. Molnár 

Ildikó címzetes főjegyző és dr. Gerendás Gábor aljegyző 

 

Tanácskozási joggal 

jelen van az ülésen:  dr. Habil Kálnoki-Gyöngyössy Márton kulturális és turisztikai vezető, 

dr. Ligetfalvi Kinga jegyzői kabinet vezetője, dr. Szilágyi Enikő 

városstratégiai menedzser, Bartha Enikő önkormányzati és szervezési 

irodavezető, Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész, Szirmai Erika 

építéshatósági irodavezető, dr. Dóka Zsolt jogi iroda vezetője, dr. 

Sirokiné Nagy Erika gazdasági koordinátor, Kulcsár Lajos kontrolling 

iroda vezetője, dr. Weszner Judit, Kosztek Imréné társadalmi 

kapcsolatok referense, Perneczky Sára zöld referens, Sándorné Vincze 

Viktória szolgáltatási koordinátor, és Kádár Kristóf kommunikációs 

referens. 

 

Tanácskozási joggal meghívottak:   

 

DMRV Zrt:  Szabó Imre üzemfőmérnök 

VSZ Zrt:  Kroó József vezérigazgató 

   Mandula Gergely közterületfennt. divízióvezető 

   Reményi András divízióvezető h.   

   Kacsó Tamásné parkolási divízióvezető 

   Fehér Zoltán közétkeztetési divízióvezető 

   Bácsvány György informatikai divízióvezető 

   PálinkásAttila hulladékgazd. divízióvezető 

   Wágner Zoltán ingatlanfennt. divízióvezető  

   Virágh János  

ProSzentendre  Kft: Putz Tamás műszaki vezető 

Rendőrség  dr. Kovács László rendőrkapitány 

V-8 Uszoda  Balogh Zoltán ügyvezető 

Switelsky Kft  dr. Becker László 

   Tóth Sándor mb. szakértő 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: köszönti a közmeghallgatás résztvevőit. Megállapítja, hogy a 

közmeghallgatás határozatképes, a képviselők száma 12 fő. 

A közmeghallgatáson megjelentek a közüzemek és egyéb intézmények meghívottai, valamint 

a lakosság képviseletében 33 fő.  

 

Ismerteti a közmeghallgatásra készített prezentációt, amelynek főbb témái:  

1. Tervszerű megújulás 

2. Gátépítés 

3. Szükségszerű megújulás 

4. Átalakított város 

5. Átalakítások eredménye 

6. Mi várható? 

 

 

A prezentáció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Megköszöni a lakosság segítségét és megértését, amelyet az eddigi munkálatok során 

tanúsított.  

Megadja a szót. 

 

Fenyvesi Péter (Rózsa köz 3.): az alábbi problémákat veti fel: 

- 46 éve lakik a városban, amikor még nagyon kevés autó volt Pannónia-telepen, 

csendes városrész volt, amely mára már nagyon megváltozott. 

- nagyon sok lakó égeti a hulladékot, ezért javasolja az égetés teljes megtiltását, helyette 

a komposztálást kell szorgalmazni.  

- jelentős mértékben megnövekedett a környezetszennyezés, hogy nagyon sok lakó 

visszaállt a hagyományos tüzelésre, amely során háztartási hulladékot – műanyag és 

egyéb káros anyagot – is eltüzelnek.  

- az ipartelepen is előfordul, hogy kábeleket égetnek.  

- a Közlekedési Múzeum és a Bíróság között nagyon rossz állapotban vannak a 

gömbakácok, félő hogy rádőlnek az ott közlekedő autókra, gyalogosokra.  

- több villanyoszlop szintén rossz állapotban van, balesetveszélyesek.  

- a HÉV végállomás rendbe tételét szorgalmazza, hogy a mostani állapotok 

megszűnjenek. Ezzel kapcsolatban hiányolja a közterület-felügyelők sűrűbb 

megjelenését, illetve intézkedését.  

- 1 éve a Városi Gyógyszertár előtt parkolt, hogy mozgáskorlátozott felesége is be 

tudjon menni, de az ott töltött 3 perc alatt megbüntették. Méltányosságot kért a 

Jegyzőtől, de választ nem kapott, így 3 eFt-os büntetés helyett 5 eFt-ot kellett 

befizetni.  

- a Rózsa utcai HÉV átjáróban a síneket jelző előjelző tábla egyikét valaki kitörte és az 

árokba dobta. 

- a Rendőrség munkájával nagyon meg van elégedve. Olvasta felhívásukat, hogy a 

budakalászi bányatavakat is figyelni fogják, ott is rendet szeretnének tenni, hogy ne 

legyen több baleset. Ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy a Budakalászi 

Önkormányzat a bányatavaknál nyáron fizetős parkolót alakított ki.  

- a városvezetés mindent megtesz a városért, de a városlakókat is ösztönözni kellene, 

hogy többet tegyenek a városukért.  
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- néhány dolgot megemlít, hogy a katonákkal mi mindenben segítettek a város életében. 

Szereti a várost, aggódik a sorsáért, de tesz is érte.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: felkéri az illetékeseket, adjanak választ a felvetésekre. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a Polgármesteri Hivatal kiemelten kezeli a 

komposztálási programot, mindent megtesznek ők is, a képviselők is az égetés visszaszorítása 

érdekében. Megadja a szót a Zöld referensnek. 

 

Perneczky Sára zöld referens: elmondja, hogy nem kapott bejelentést, de ha konkrét esetről 

jeleznek, akkor kimennek a helyszínre és vizsgálatot folytatnak.  

 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: egyeztetést folytatott a BKV képviselőivel a HÉV 

végállomás és környékének rendbe tételéről, hogy megszűnjön az illegális árusítás. A 

problémát az jelenti, hogy magánterületről van szó. A területen akció keretében többször 

tartottak ellenőrzést, amelyet tavasszal folytatni fognak. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a parkolással kapcsolatban említett beadványra nem 

emlékszik, de utánanéz és a héten még választ fog adni. 

 

dr. Kovács László rendőrkapitány: megköszöni az elismerő szavakat. Elmondja, azt tartja a 

legfontosabbnak hogy a városlakóknak általános komfortérzetet biztosítsanak. A Közterület-

felügyelettel együttműködve megtesznek mindent, hogy a lehető legjobban szolgálják a 

városlakókat.  

 

Szikriszt József (Vasúti-villasor): a Vasúti-villasoron található sporttelep mögött található 

iparteleppel kapcsolatban elmondja, hogy mely cégek folytattak feltöltést a területen. 

Szintmagasságra vonatkozó adatokat kért, de ezt az Építéshatósági iroda vezetőjétől nem 

kapta meg. Kérdése, hogy ki adott engedélyt annak a tulajdonosnak, aki a területét 4 méterrel 

megemelte sittel és egyéb veszélyes hulladékkal? 

Lefotózta az ott lévő állapotokat, amelyet pendrive-on ad át Polgármester úrnak. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: válaszában elmondja, hogy egyedi hatósági ügyről van szó, 

mely jegyzői hatáskörbe tartozik. Megnézik, és megvizsgálják az esetet. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: elmondja, hogy amikor Kun Csaba képviselő úr jelezte 

a problémát kimentek a helyszínre. Törekedni fognak, hogy a létesítmény a szabályoknak 

megfelelően készüljön el, és a tereprendezéssel kapcsolatban is szigorúan fogják vizsgálni a 

szabályok betartását. Átadja a szót az Építéshatósági Iroda Vezetőjének. 

 

Szirmai Erika irodavezető: jelen volt a helyszínen, de nincs jogköre arra vonatkozóan, hogy 

meghatározza, hogy a feltöltés mivel történjen. Ha egy kérvény beérkezik, nyilvántartásba 

veszik, majd értesítést küldenek a szomszédoknak, amit ebben az esetben is megtettek. 

Bemérést fognak végezni a töltésről, és ha kiderül, hogy magasabb, mint ami a kérvényben 

szerepel, akkor azt az építtetőnek el kell bontania.  

 

Kun Csaba képviselő: elmondja, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 

javaslatára a Képviselő-testület olyan határozatot hozott, hogy a feltöltés csak engedélyes 

tervek alapján történhet, melyet a bizottságnak kell véleményeznie. Jelen esetben a feltöltés 

magassága kb. 4 méter, amire nincs joga senkinek, így ezt vissza kell bontani. Fel kell tárni a 
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feltöltés anyagát, és ha olyan anyagot találnak, amely nem alkalmas felöltésre, akkor azt el 

kell távolítani.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, hogy a legteljesebb szigorral végezzék a feltárást és az 

eljárást. 

 

Vilsicz Antal (Rákóczi utca): felhívja a figyelmet, hogy a Rákóczi Iskola környékén nincs 

egyetlen szemes sem, egészen a Dobozi utcáig. Az iskola Arany J. utcai kapujánál volt egy 

darab, de már az sincs ott. Ebben kér megoldást.  

Felhívja a figyelmet, hogy a Bükkös patak kifolyását a gátépítés kapcsán felvonulási 

területnek használják, rengeteg földet leraktak itt, amely Natura 2000-es terület.  

A belvárosi rehabilitációval kapcsolatban kifogásolja a lerakott kőburkolat, valamint a lerakás 

minőségét. Külön megemlíti, hogy a műbeton rész csúszásmentesítése nem hatékony, így azt 

ki kell cserélni, mert balesetveszélyes. Ugyanígy balesetveszélyesek a kihelyezett pollerek is. 

Kérdezi, hogy ezekért a problémákért kik a felelősök?  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, hogy levélben jelezzék az észrevételeket, mert minden 

levelet eljuttatnak az illetékesekhez.  

 

Kroó József  VSz Zrt. vezérigazgató: az eltűnt szemetest pótolni fogják és megvizsgálják 

továbbiak telepítését is. 

 

Vilsicz Antal (Rákóczi utca): már az elmúlt közmeghallgatáson is ígéretet kapott erre. 

 

Kroó József  VSz Zrt. vezérigazgató: a lehetőségekhez képest megoldják a problémát, és 

ígéretet tesz, hogy személyesen fogja értesíteni a fejleményekről.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Natura 2000-es területtel kapcsolatos észrevétel a gáttal 

kapcsolatos, ezért megadja a szót Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármesternek.  

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: továbbadja a szót Putz Tamás 

műszaki vezetőnek.  

 

Putz Tamás műszaki vezető: elmondja, hogy a területen a gát bontott anyaga van lerakva – 

nincs benne szennyező anyag – amely majd visszakerül az új gátépítménybe. A kivitelezők is 

ismerik a terület besorolását.  

A kövezéssel kapcsolatban elmondja, hogy a szakértő véleménye után szakvéleményt kértek 

az ÉMI-től. A műszaki ellenőr folyamatosan szemmel tartotta a kivitelezést és azt írta róla, 

hogy a munka a megrendelt minőségnek megfelel.  

A pollerekkel kapcsolatban elmondja, hogy azokat ki fogják cserélni ugyanúgy, mint a 

csobogót is.  

A műbeton csúszásmentesítését el fogják végezni, de a cseréje csak tavasszal fog megtörténni.  

 

Vilsicz Antal (Rákóczi utca): a műszaki ellenőrnek a munka átvételére vonatkozó 

feljegyzéséből olvas fel idézetet.  

 

Putz Tamás műszaki vezető: válaszol a felvetésre. Elmondja, hogy a szakértői vélemény 1 

éve készült, a hibákat garanciában javítják, így a hibás kövek is kicserélésre kerülnek.  
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dr. Filó  András képviselő: tájékoztatásul elmondja, hogy a témával kapcsolatban több 

interpellációt nyújtott be a Képviselő-testület elé. Véleménye szerint sem I. osztályú munkát 

végzett a kivitelező. A független szakértő megállapította, hogy a munka még a III. osztályt 

sem éri el. Kifogásolja még, hogy 3500 m² követ bontottak fel, melyet beépítettek és ezért 

teljes árat számoltak fel. Hűtlen kezelésért feljelentést fog tenni, és a pályázatot kiíró EU-s 

szervezőket is tájékoztatni fogja a helyzetről. Ha kiderült, hogy nem I. osztályú a munka, 

akkor a pályázati pénzt vissza kell fizetni. 

 

Bársony András Szmolnyica stny 16/2.: jégpályának javasolja a csúszós műbeton felületet.  

A Püspökmajori lakótelep teljes forgalma a Radnóti utcán zajlik, mely már régóta 

folyamatosan repedezik, főleg a felső szakasza. Úgy ítéli meg, hogy az út egy idő után be fog 

szakadni, és félő hogy ez balesetet fog okozni. Véleménye szerint szakértőkkel kellene 

megvizsgálni az utca állapotát, hogy mit lehet tenni, mert ez a tömegközlekedésre is hatással 

lesz.  

Miután 600 mFt szuficittel tervezik a költségvetést, kérdése, hogy van-e a város olyan 

helyzetben, hogy az adósságállománnyal úgy kezelje, hogy azt csökkenteni tudja? Ha a város 

nem tud többlet bevételt biztosítani, akkor az egyszeri reorganizáció hogyan kezeli a további 

adósság törlesztését? Milyen módon kívánnak bevételekhez jutni? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a reorganizációval kapcsolatban megjegyzi, hogy nem 

egyszeri döntést hoztak, hanem hosszú távú intézkedéssorozatot. Az úttal kapcsolatban a VSz 

Zrt vezérigazgatójának, az adóssággal kapcsolatban pedig a Reorganizációért felelős 

alpolgármesternek adja meg a szót.  

 

Kroó József  VSz Zrt. vezérigazgató: a Radnóti utcával kapcsolatos problémáról most hallott 

először. Megköszöni az észrevételt, utána fog nézni. 

 

Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester: elmondja, hogy a hitelállomány a 

CHF árfolyamváltozása miatt emelkedett 9 Mrd forint fölé. Ennek az adósságszolgálata 

állami segítséggel 800 mFt lesz, tehát az adósságot ki tudják fizetni. Három év múlva pedig 

amennyit a működési költségvetésben meg tudnak takarítani, annyit lehet beruházásra 

fordítani. Nem ismert még, hogy az állami segítség mekkora összeg lesz, de ha a minimális 

segítséget megkapja a város, akkor a gazdálkodása stabilizálódhat. Ebben az évben 450 mFt-

ot gazdálkodnak ki, jövőre már 600 mFt-ot. Néhány példát ismertet, hogy ez mikből áll össze. 

Tájékoztat, hogy ez évtől lesznek olyan bevételek, amelyeket ez után folyamatosan megkap a 

város – ilyen például a távhő támogatás.  

 

Tolonics Gyula képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a beruházások vagyonnövekedést 

jelentenek a városnak. Megemlíti, hogy jelenleg még 2,1 Mrd Ft letétként a banknál van.  

 

Székely Lajos (Leányfalu): kérdése, hogy a Képviselő-testületnek mi a koncepciója az 

iparterületekkel kapcsolatban? Tiszta beruházásokat, vagy környezetszennyező beruházásokat 

szeretnének? Felsorolja a Rózsa utca és környéki cégeket. Elmondja, hogy 2 hónapja 

beadványt küldött a Jegyzőnek, mert a szomszédjában szeméttelep létesült. Nem érti, hogy 

miért jó a városnak, hogy komoly, adózó cégek mellé ilyen jellegű telepet engedélyezni, 

amelyet kiépített úton meg sem lehet közelíteni, csak illegális bejáraton keresztül. Az ezzel 

kapcsolatos környezetszennyezésre hívja fel a figyelmet.  
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dr. Dietz Ferenc polgármester: a város elkötelezett, hogy környezetszennyező vállalkozások 

ne létesüljenek. Szentendrére települt olyan cégeket sorol fel, amelyek nem 

környezetszennyezők. Oda fognak figyelni, hogy környezetszennyező cégek ne települjenek a 

városba.  

 

Dicső Zoltán képviselő: a céggel kapcsolatban elmondja, hogy engedéllyel működő átrakó 

telepről van szó, amelyet az Építéshatósági iroda munkatársa is megszemlélt.  

 

Szirmai Erika építéshatósági irodavezető: tájékoztat, hogy építéshatósági engedélyezés nincs 

folyamatban az ügyben, a működési engedélyezési eljárást vizsgálták. Közútkezelői 

engedélye nincs a kérelmezőnek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri az Építéshatósági Iroda Vezetőjét, vizsgálja meg a 

problémát, amelyről tájékoztatást kér.  

 

Doór Ferenc (Dézsma utca): az előző közmeghallgatásokon már elhangzott problémáit 

kívánja megismételni. 

Gáttal kapcsolatban kérdezi, hogy miért nem bíznak meg a vállalkozóban annyira, hogy ők 

alakíthassák ki azt a munkaterületet, amelyet éppen használnak, és rakják ki az oda vonatkozó 

közlekedési táblákat, hogy ne legyenek a mostanihoz hasonló problémák. Olyan helyre hívja 

fel a figyelmet, ami le van zárva, de konkrét munka nem folyik rajta. Hiába egyirányusították 

a Dunakorzót, nem tartják be az autósok.  

A Hold utcai közlekedési anomáliákra hívja fel a figyelmet, mint az óvoda előtt nem lehet 

megállni, mert nincs parkoló.  

Kirakták a megállni tilos táblákat a Dézsma utcába és a Bartók Béla utcába, amelyeknek nem 

látja értelmét. Szerinte a belvárosban – annak középkori jellege miatt – semmi nem felel meg 

a mostani előírásoknak. A Rendőrség azért is büntet, mert parkoláskor egy kerékkel felállnak 

a keskeny járdára, hogy a többi autó elférjen.  

Olyan rendeletet hozott a Képviselő-testület, hogy este 10 és reggel 6 óra között nem tarthat 

nyitva a Bohémia. Ezzel kapcsolatban hiányolja, hogy még az ígért ifjúsági program nem 

készült el, mely hiányában a fiatalokkal kapcsolatos problémákat sorolja.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a gátépítéssel kapcsolatban a Swietelsky Kft. munkatársával 

egyeztettek a táblák kihelyezéséről. Kun Csaba bizottsági elnököt kéri, hogy a jelzett 

problémákat vizsgálja meg a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság. Kéri Címzetes 

Főjegyző Asszonyt, adjon választ arra, hogy a Bohémiát miért kellett bezárni, illetve Pintér 

Ádám képviselőt, hogy a fiatalokkal kapcsolatos észrevételre reagáljon. 

 

Tolonics Gyula képviselő: elmondja, hogy a Bartók Béla úton bejárást tartottak, és azt a 

megoldást javasolják, hogy a jobb oldalon engedélyezzék a parkolást.  

 

Pintér Ádám képviselő: elmondja, hogy a fiatalok 66 %-a nevezte meg problémának, hogy 

nem tud szórakozni Szentendrén, de erre olyan hely kell, ahol a lakók sem sérelmezik. Úgy 

gondolja, hogy a gát megépítése után e Dunakorzón pezsgő ifjúsági élet lesz.  

 

dr. Becker László (a kivitelező Swietelsky  cég képviseletében): Elmondja, hogy az alacsony 

vízállás miatt a vízparton alakították ki a közlekedési utakat, ezzel is csökkentve a Dunakorzó 

forgalmát.  A munkaterület elkerítésével kapcsolatban megjegyzi, hogy előző nap este hat 

órakor találkozott a töltésen a kisgyerekét sétáltató apukával. Kéri a lakosságot, hogy ne 

menjenek be az építkezési területekre, mert balesetveszélyes. Megköszöni mindenki bizalmát.  
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dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: a Bohémia bezárásával kapcsolatban ismételten 

elmondja – ahogy a korábbi Közmeghallgatásokon is megtette, – hogy azt a hiányzó 

szakhatósági engedélyek hiányában zárták be. Ha ezek meglesznek, akkor megadják az 

engedélyt. Elmondja azt is, hogy az Önkormányzat nyitva tartásra vonatkozó rendelete nem a 

Bohémiára vonatkozik, hanem minden vendéglátó egységre, amely a jelzett területen 

található. Kéri, hogy a két problémát ne keverje össze.  

 

Doór Ferenc (Dézsma utca): szerinte nem szakhatósági problémák vannak, mert ha 17 órakor 

kinyit, akkor 10 órakor már be is zárhat. Amíg ez a rendelet érvényben van, addig a fiatalok 

hajléktalanok.  

 

Gémesi Miklós (Tiszteletes utca): kifogásolja, hogy a Tiszteletes utcán nagyon nagy a 

forgalom. A Bükkös pataki buszmegálló felé jobbra kikanyarodás biztosítását javasolja. 

Ennek technikai megoldását ismerteti. 

Elmondja, hogy a Tiszteletes utca nagy kockakövekkel van lerakva, ami a nagy és nehéz 

járművek forgalma következtében hepehupás. Javasolja olyan kisméretű kockakövekkel 

lerakni, mint amilyennel a Fulco deák utca van. Szeretné, ha ez az utcaszakasz is rendbe lenne 

téve.  

A Tiszteletes utca 4. szám alatti ház néhány éve védetté lett nyilvánítva, aminek 

következtében nem lehetségesek a javítások, így a ház állaga egyre romlik.  

HÉV-végállomással kapcsolatban elmondja, hogy ott valamikor gyönyörű park volt, 

hasonlóan megoldást javasol a rendbetételre. 

Kifogásolja, hogy a régi állomásnál még meglévő vasúti síneket felszedték, és ott építkezés 

folyik.  

A régi állomással kapcsolatos emlékeiből idéz fel néhány dolgot, és javasolja, hogy kevés 

pénzből, de szép végállomást alakítsanak ki.  

Megemlíti még a város címerét, amely a Városháza dísze, és amelyet most a vetítővászon 

eltakar. Kéri, hogy ezt máskor ne helyezzék a címer elé.  

A Fulco deák utcától a Tiszteletes utcán haladnak a Gimnázium diákjai, így járda kialakítását 

javasolja.  

 

 

Pintér Ádám képviselő áthelyezi a címer előtt álló vetítővásznat, aminek következtében az 

láthatóvá válik, amit a jelenlévők tapssal jutalmaznak.  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ezzel egy problémát megoldottak.  

A 11-es útra való kihajtással kapcsolatos javaslatát a Közútkezelőnek fogják továbbítani, 

amely partner a lakosság jogos kéréseinek megvalósításában.  

A HÉV végállomás kialakításával kapcsolatban Általános Alpolgármester úr folytatott 

egyeztetést a BKV-val, amelyről ő ad tájékoztatást.  

Az épület-homlokzattal kapcsolatban VSz Zrt Vezérigazgatóját kéri, vizsgálják meg az 

épületet.  

 

Vörös Edvárd: az új buszközlekedéssel kapcsolatban kér tájékoztatást.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: egy több éves egyeztetési folyamat eredményeként, új 

szerződést kötött a város, de még mindig a helyi tömegközlekedés újraszervezési 

folyamatánál tartanak. Elmondja, hogy a VOLÁNBUSZ képviselőivel nagy vitáik voltak, 
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amelyekről rövid tájékoztatást ad. A vitát úgy tudták lezárni, hogy új szolgáltató, a HOMM 

Kft. látja el a helyi tömegközlekedést, egyharmad költségért, valamint a VOLÁNBUSZ-szal 

is új szerződést kötöttek, fix áron. Miután Szentendrén a tömegközlekedés 5/6-át a helyközi 

közlekedés teszi ki, a változások a maradék 1/6 részében – a helyi járatokat – fognak 

megjelenni, új tarifa-rendszerrel.  

 

Vörös Edvárd: menetrendről érdeklődik. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: erről tájékoztatni fogják a lakosságot, most ne menjenek bele 

részletekbe. 

 

Tóth Sándor mb. szakértő: közlekedési táblák felülvizsgálatát tartja szükségesnek. A Duna-

korzó egyirányusításával kapcsolatos technikai megoldást ismerteti.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri,  erről írásban adjon választ. 

 

Tóth Sándor mb. szakértő: a Kossuth Lajos utca sincs szabályozva.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztatja a lakosságot, hogy továbbra is várják a 

közlekedéssel kapcsolatos észrevételeket.  

 

Tóth Sándor mb. szakértő: fontosnak tartja a menetrendváltozással kapcsolatban a korrekt 

tájékoztatást. Levelet kapott e tárgyban az Izbégi Baráti Körtől, amely levélre reagál. Néhány 

adatot ismertet a bérletárakról és arról, hogy ezzel kapcsolatban mi terheli a munkáltatókat. A 

változás tekintve elmondja, hogy a menetrend és a díjszabás is a csoport érdekeit veszi 

figyelembe. Elsődleges szempont volt, hogy a munkába és iskolába járás maradjon 

változatlan, így a változás a délelőtti és késő esti járatokat érinti, és ez is főleg a pismányi 

járatokat. A díjszabás-változással kapcsolatban elmondja, hogy az utazók élhetnek a 

kedvezményes helyi díjszabás lehetőségével.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megköszöni Tóth úr tájékoztatását és kéri, hogy az Izbégi 

Baráti Kör levelére írásban adjon választ, amelyet a város honlapjára is feltesznek.  

 

Zomborka István (Füves u. 2.): bemutatkozása után segítséget kér abban, hogy a Tegez 

utcáról jobbra kanyarodva a Sarkantyú utcán keresztül lehet megközelíteni Füves utcai 

otthonát. A Tegez utca és a Sarkantyú utca kereszteződése olyan állapotban van – ezekről 

fotókat is készített, amelyeket átad Polgármester úrnak – hogy a taxi nem vállalja a behajtást, 

így gyalog kell hazamenniük. Többször jelezték a problémát, de mindig azt a választ kapják, 

hogy továbbítják azt, de nem történt még megoldás az ügyben. Kéri, hogy a tél beállta előtt 

csinálják meg az utat, mert ha leesik a hó, még nehezebb lesz a közlekedésük.  

Másik probléma, hogy a környéken a közvilágítás szél esetén a trafóállomás zárlata miatt nem 

működik. Hetente több alkalommal is jelezniük kell. Az ELMÜ a 48 órás hibajavításra 

hivatkozik, bár általában igyekeznek azonnal megoldani a problémát. Kéri ennek a 

problémának a megoldását is.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: az útjavítással kapcsolatban a VSz Zrt Vezérigazgatójától, a 

világítással kapcsolatban pedig az ELMÜ képviselőjétől kér választ.  

 

Kroó József VSz Zrt. vezérigazgató: az úttal kapcsolatban ígéretet tesz arra, hogy 2-3 héten 

belül megoldják a problémát.  
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dr. Filó András képviselő: az ELMÜ képviselőjének jelzi, hogy a Rakodczay utcában az 

önkormányzati házon lévő falikarok több hete nem világítanak. 

 

Juranka Tamás (ELMÜ képviseletében): a Tegez utcánál lévő trafóház problémáját ismeri, 

és elmondja, hogy a 48 órán belüli hibajavítás a csoportos hibákra vonatkozik. A probléma a 

szabadvezeték miatt van, melyen első körben a fák gallyazásával lehetne segíteni, de hogy 

erre mikor kerülhet sor, arra nem tud válaszolni.  

Itt mondja el, hogy a 11-es úton a közvilágítási kábeleket jövőre cserélik ki.  

 

Pintér Ádám képviselő: kérdezi, hogy a Boldogtanyai úton mikor várható a közvilágítás 

problémájának a megoldása?  

 

Zakar Ágnes képviselő: jelzi, hogy a Bükkösparton már kijavították a világítási problémát, 

az aluljáróban is. 

 

Juranka Tamás (ELMÜ képviseletében): elmondja, hogy igyekeznek minden problémát a 

legrövidebb időn belül megoldani. A Boldogtanyai úti problémát észlelték, ott a közvilágítási 

légvezeték szakadt el. Jövő hét közepére ígér megoldást.  

 

Fekete János képviselő: a Bükköspataki aluljáróban rendszeresen kiég a lámpa.  

 

Juranka Tamás (ELMÜ képviseletében): elmondja, hogy az nem az ELMÜ kezelésében 

lévő berendezés.  

 

Szente Jánosné (Turul utca): köszönetet mond az ingyenes Szentendre és Vidéki újságért, 

amelyet a hétvégén már megkapott. Beszámol arról, hogy részt vesz a komposztálási 

programban, amely következtében lényegesen kevesebb a kukába kerülő szemét, amelyet még 

csökkent a szelektív hulladékzsák használata. Kifogásolja, hogy az Önkormányzat megemelte 

az építményadót és a hulladékszállítási díjat, viszont a lomtalanítást eltörölte. Ezt nagyon 

hiányolja, mert így az emberek szét fogják hordani a város környékére a nemkívánatos 

holmikat. Ennek következtében sajnos vas- és fémgyűjtők járják hangosbemondókkal a 

várost.  

A szemétégetést javasolja pontos napra meghatározni, hogy ne minden nap égethessenek. 

A zajjal kapcsolatban is jelzi, hogy sajnos azt tapasztalja, hogy nem tartják be a tiltást. 

Örömét fejezi ki abban, hogy a Püspökmajor lakótelep is kapott körzeti megbízottat.  

Jelzi, hogy amikor a közmeghallgatásra jött, az aluljáróban nem égett a lámpa.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: lomtalanítással kapcsolatban a VSz Zrt Vezérigazgatójától 

kér tájékoztatást, valamint a felvetett javaslatokkal kapcsolatban Címzetes Főjegyző Asszony 

készítsen tájékoztatót. 

 

Kroó József  VSz Zrt. vezérigazgató: tájékoztat, hogy a Képviselő-testület ez évi határozata 

szerint – értesítés alapján – házhoz mennek a lomért – önköltségi áron – de aki ezt nem 

igényli, az a hulladékudvarba beszállíthatja. Szerinte a hulladék ilyen módon történő 

elszállítása sokkal jobb, mert ha mindenki a háza elé teszi a lomot, akkor megjelennek a 

guberálók, akik szétszórják a szemetet. Véleménye szerint a Képviselő-testület helyesen 

döntött.  
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Beck László (Széchenyi tér): a buszközlekedéssel kapcsolatban örömmel olvasta, hogy az 

olcsóbb és hatékonyabb lesz, de kérdezi, hogy mitől? Szerinte hatalmas gondot fog okozni a 

változás, és nem is lesz olcsóbb, mert az embereknek 2 bérletet kell megvenniük.  

Hiányolja, hogy az új menetrendben nem szerepel a Dömörkapui járat, mellyel kapcsolatban 

levelet is írt, de arra nem kapott választ.  

Kerékpárutak: köszönetét fejezi ki, hogy a kerékpárutat szépen megcsinálták a Duna-parton, 

és hogy a Dera pataknál új csomópont kerül kialakításra, ahol jelzőtáblákat helyeztek ki a 

kerékpárosoknak is. Kifogásolja viszont, hogy a szeptemberi vihar által összetört fákat még 

nem takarították el. Facsonkok meredeznek a kerékpárút mellett. Erre a levelére sem kapott 

választ. Szeptember elején valakik önkényuralmi jelképeket és szövegeket festettek, és 

nagyon sokat kellett várni, mire az Önkormányzat eltüntette ezeket. A Telep utca végén egy 

villanyoszlop takarja el a kerékpárutat jelző táblát, így az nem látható.  

A jelzőtáblákkal kapcsolatban elmondja, hogy a városban több helyen kuszaság van, és 

kérdezi, hogy ezt miért nem veszik észre a közterület-felügyelők? 

A Püspökmajori lakótelepen lévő CBA áruházzal szemben lévő kukákat – egy csőtörés miatt 

– a kukásautó a parkon és a járdán keresztül közelítette meg, amelyek így megrongálódtak. 

Kéri ennek mielőbbi rendbetételét.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: tájékoztat, hogy az ÉMI építkezés kapcsán készül az új 

csomópont, amely kialakításához az Önkormányzattól is kérnek évi 500 eFt  fenntartási 

költséget, melyre mentességet kért az államtitkártól. Facsonkok kérdésében a terület 

tulajdonosainál tudnak bejelentést tenni.  

Kéri a lakosokat, ha a városban rongálásokat, falfestéseket találnak, az Ügyfélszolgálati 

Irodán jelentsék be, hogy minél hamarabb intézkedni tudjanak.  

Kéri a VSz Zrt-t, hogy a Telep utcai táblát vizsgálják meg, és azt is, hogy egyéb helyeken mi 

igényel még változtatást.  

Kéri, hogy a kukásautó által megrongált területet minél előbb tegyék rendbe.  

Kéri Tóth Sándor urat, válaszoljon a Dömörkapui járattal kapcsolatos felvetésre.  

 

Tóth Sándor mb. szakértő: válaszában elmondja, hogy a járat nem tűnt el, ez 870-es járatként 

működik, amely menetrendjét a VOLÁNBUSZ honlapján meg lehet találni. A 

megvásárolandó bérletekkel kapcsolatban elmondja, hogy nem kettőt kell megvásárolni, 

hanem kétféle díjszabás közül kell választani. Izbégen és a Skanzeni részen lehet esetleg 

probléma. A Püspökmajori lakótelepen közlekedő busz helyközi járat, helyközi jeggyel lehet 

igénybe venni. Pismányban viszont csak helyi járat van. Izbégen kell választani az utasnak, 

mert fele-fele arányban közlekednek a helyi és helyközi járatok. Erre a területre 

kezdeményezte Alpolgármester úr, hogy egy bérlettel lehessen utazni.  

 

Tatárné Tar Ágnes: nem érti, miért léptetnek érvénybe valamit, amellyel kapcsolatban még 

tárgyalásokat folytatnak.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: elmondja, hogy a költségvetési tervezés miatt kellett életbe 

léptetni, mert a VOLÁNBUSZ emelni kívánta a költségeket, melyre az Önkormányzatnak 

nincs fedezete, így leállította volna a járatokat. Gyors megoldásra volt szükség.  A bérletekkel 

kapcsolatban még tárgyal, de bízik abban, hogy mielőbb választ fog tudni adni.  

 

Kapás Ferenc (Szatmári utca 38.): nem érti, hogy a Dunakorzón Leányfalu felé az egyirányú 

forgalmat jelző táblát miért a bal oldalra tették.  
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A Nagycsaládosok Egyesületének nevében levélben keresték meg a képviselőket, hogy a 

Duna korzón biztosítsanak parkolási lehetőséget, a Duna korzó 18. szám alatt elhelyezett 

védőnők részére. Választ még nem kaptak, de az ügyet megoldották, melyet megköszön.  

A szelektív hulladékgyűjtés időpontjait az előző években tájékoztató formájában, írásban 

küldte meg a VSz Zrt. Kéri Vezérigazgató urat, hogy erre a jövőben is értesüljenek, mert most 

nem tudják pontosan, mikor kell kirakni a zsákokat.  

Sok olyan közlekedési táblát lát a városban, amelyek nem a megfelelő helyen vannak.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri tegyen ezekről bejelentést.  

 

Péter Kamilla (Bogdányi utca 58.): évek óta tartó ügy, hogy reggel 8 és este 6 óra között nem 

tudnak parkolni az ingatlanjaik előtt, illetve ki- és behajtani, mert az utcában lévő butikosok 

és turisták elfoglalják a területet. Úgy gondolja, hogy a városnak is fontos lenne a megoldás, 

mert így parkolási bevételtől esik el.  

 

Tolonics Gyula képviselő: elmondja, hogy több év után megoldódni látszik a helyzet. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri a probléma megvizsgálását. 

 

Tolonics Gyula képviselő: úgy gondolja, hogy a decemberi Gazdasági és Városüzemeltetési 

Bizottság ülése elé kerülhet a dolog, de most nem kíván tájékoztatást adni.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kéri, hogy az ügyben egyeztessen a VSz Zrt. 

Vezérigazgatójával.  

 

Szikriszt József (Vasúti-villasor): visszatérve az észrevételére kérdezi, hogy mikor fogják 

elszállítani a szemetet? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: elhangzott, hogy megvizsgálják a problémát.  

 

dr. Török Balázs alpolgármester: elmondja, hogy az itt elhangzott problémák mind 

továbbíthatóak lehettek volna az Ügyfélszolgálati Iroda felé. Kéri, ha bármi kérdés van, azt 

tegyék meg akár személyesen, akár telefonon vagy írásban.  

 

Tolonics Gyula képviselő: mint a Belváros képviselője Doór Ferencnek elmondja, hogy az 

akadálymentes lejtő elkészült.  

 

Doór Ferenc: megköszönte, de jelzi, hogy a Bercsényi utcai lámpa még mindig nem világít.  

 

Tolonics Gyula képviselő: tájékoztat, hogy a volt Földhivatal épületének homlokzatáról 

rövidesen lekerül az állvány.  

Szeretetteljes ünnepeket kíván a jelenlévőknek.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, megköszöni mindenki 

jelenlétét, és a közmeghallgatást bezárja.  

 

K.m.f. 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó 

polgármester címzetes főjegyző 
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