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5/a/2017. 

 

 

Jegyzőkönyv 
 

 

 

Készült: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és 

Turisztikai Bizottsága 2017. május 9-én 8:00 órakor tartott NYÍLT 

üléséről 

 

Helye:   Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyaló terme 

 

 

Jelen vannak:  

 

A Kulturális és Turisztikai Bizottság részéről: 
 

 Négyessy Katalin bizottsági tag 

 Szegedi István  bizottsági tag 

 Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag 

 

Távol van: 
 

 Boda Anna Mária bizottsági elnök 

 Pál Gábor bizottsági tag 

 

 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 
 

 Sólyomné Gyürk Dorottya  kulturális alpolgármester 

 Szöllősy-Meggyes Ildikó  pályázati referens 

 Bán Edit  szervezési ügyintéző 

 

Meghívottak: 
 

 Solymosi Heléna  Szentendre Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezető 

 Hidegkuti Dorottya Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. ügyvezető 

 

Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. 

Említi, hogy Boda Anna Mária bizottsági elnök előzetesen tájékoztatta a mai ülésről való 

távollétéről. Tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy erre való tekintettel mindenekelőtt az ülést 

levezető elnököt kell megválasztaniuk. 

 

Négyessy Katalin bizottsági tag: Említi, hogy a levezető elnöki feladatokat szívesen 

elvállalná. 

 

Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Felkéri a bizottsági tagokat, hogy az 

elhangzottak alapján szavazzanak Négyessy Katalin bizottsági tag levezető elnökként való 

megválasztásának elfogadásáról.  
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Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága (3) igen 

szavazattal az ülést levezető elnök személyére tett javaslatot elfogadja. 

 

Négyessy Katalin levezető elnök: Köszönti a bizottságot és a megjelenteket. Megállapítja, 

hogy a Kulturális és Turisztikai Bizottság határozatképes, jelen van 3 fő. Továbbá elmondja, 

hogy összesen 6 napirendi pont van, amelyeket ezen az ülésen a bizottságnak tárgyalnia kell. 

Solymosi Heléna, Szentendre Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője kérésére azokat 

a napirendi pontokat, amelyekben érintett javasolja előrevenni. Javasolja a napirendi pontok 

sorrendjének módosítását, mely szerint 1. napirendi pontként a meghívó szerinti 4. napirendi 

pontot: „A 2017. évi Városi Gyereknap rendezvényről”, 2. napirendi pontként a meghívó 

szerinti 5. napirendi pontot: „A 2017. évi Szentendrei Teátrum és Nyár hang- és 

fénytechnikai kiszolgálásáról” készített előterjesztést, ezt követően az előterjesztéseket a 

kiküldött Meghívóban szereplő sorrendben javasolja megtárgyalni.  Amennyiben nincs 

kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban, felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a 

módosított napirend elfogadásáról. 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága (3) igen 

szavazattal a napirendet elfogadja. 

 

NAPIREND 

 
  Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő 

1. 
A 2017. évi Városi Gyereknap 

rendezvényről 
Előterjesztés 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya 

kulturális alpolgármester 

Appelshoffer Réka 

2. 
A 2017. évi Szentendrei Teátrum és Nyár 

hang- és fénytechnikai kiszolgálásáról 
Előterjesztés 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya 

kulturális alpolgármester 

Szabó Kata 

3.       

T.10. 

A Szentendre és Térsége TDM Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Kft. 2016. évi 

mérlegbeszámolójáról                                          

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya 

kulturális alpolgármester 

Nagy-Lászka Stella 

Hidegkuti Dorottya 

4.       

T.22. 

a Kubinyi Ágoston Program pályázatához 

(Ferenczy Múzeumi Centrum - Kmetty 

János és Kerényi Jenő Kiállítása) önrész 

biztosításáról 

Előterjesztés 
Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 

Szöllősy-Meggyes 

Ildikó 

5.       

T.23. 
Lakatfal Szentendrén történő felállításáról Előterjesztés 

Fülöp Zsolt 

Kubatovics Áron 

Szegedi István 

képviselők 

Fülöp Zsolt 

Kubatovics Áron 

Szegedi István 

6. 
A kulturális célokra elkülönített 

keretösszeg felhasználásáról 
Előterjesztés 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya 

kulturális alpolgármester 

Kozma Krisztina 

  Egyebek       
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1. Előterjesztés a 2017. évi Városi Gyereknap rendezvényről        
 

Négyessy Katalin levezető elnök: Külön köszönti Solymosi Helénát, a Szentendrei 

Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét. Érdeklődik, hogy Solymosi Heléna szeretne-

e esetleg még valamit az előterjesztéssel kapcsolatban elmondani. 

 

Solymosi Heléna Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezető: Megköszöni 

a bizottsági tagoknak, hogy a napirend elejére kerülhetett az a két elmondása szerint nem túl 

nagy horderejű előterjesztés, melyben érintett. Említi, hogy a 2017. évi Városi Gyereknap 

rendezvényt illetően, ha van valakinek kérdése, akkor arra nagyon szívesen válaszol. 

 

Négyessy Katalin levezető elnök: Megállapítja, hogy nincsen kérdés, hozzászólás. Felkéri a 

bizottsági tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztés megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolásáról. 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága (3) igen 

szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

24/2017. (V. 9.) KTB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága  

1. a 2017. évi Városi Gyereknap városi rendezvényt a melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a Városi Gyereknap programokhoz, a gasztronómiai 

kirakodóvásárhoz szükséges elektromos áram használati díját az Önkormányzat 2017. 

évi közvilágítási előirányzata terhére biztosítsa. 

3. felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a Szentendrei 

Kulturális Központ Városi Gyereknap rendezvény idején használhassa a Fő tér 12. 

szám alatti Városi Vendégházat a rendezvény programjának részét képező Meseügyi 

Minisztérium elhelyezésének biztosítása érdekében. 

 

Felelős: Kulturális Alpolgármester, Polgármester  

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft., Városi 

Szolgáltató NZrt. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

2. Előterjesztés a 2017. évi Szentendrei Teátrum és Nyár hang- és fénytechnikai 

kiszolgálásáról      

 

Négyessy Katalin levezető elnök: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Érdeklődik, hogy 

ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban a bizottsági tagok közül van-e valakinek kérdése 

Solymosi Helénához.  

 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Érdeklődik, hogy a Szentendrei Teátrum és Nyár hang- 

és fénytechnikai feladatainak ellátására, akivel most szerződnének, attól a cégtől esetleg 

korábban is már kértek be árajánlatot. 
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Solymosi Heléna Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezető: Említi, hogy 

nem újak, azt nem mondja, hogy teljesen bejáratottak, de tavaly már velük dolgoztak, és 

bizonyos fesztiválokon is már együtt dolgoztak. Hozzáteszi, hogy minden fesztivál 

alkalmával kérnek be egyébként árajánlatot.  

 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Megjegyzi, hogy a beérkezett árajánlatokat tekintve 

elég nagy a szórás, úgy látja, hogy a 9 millió Ft-os árajánlatnál a tételes felsorolásnál nem 

jelzik azt mellette külön, hogy az bruttó, vagy nettó érték. 

 

Négyessy Katalin levezető elnök: Elmondja, hogy a végén tüntették azt fel annál az 

árajánlatnál, hogy a 9 millió Ft az ott nettó érték. Megjegyzi, hogy viszont a három árajánlat 

közül a legkedvezőbb a bruttó 9 millió Ft-os árajánlat volt. Említi, hogy a másik árajánlat 

bruttó 10-10,5 millió Ft körüli összegről szólt. 

 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Elmondja, hogy a másik ajánlat valóban bruttó 10,5 

millió Ft-os volt. Megjegyzi, hogy csak azért kérdezte, mert nem csak, hogy jó az ajánlat, 

hanem akkor ezek szerint bejáratott cégről is van szó.  

 

Solymosi Heléna Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezető: Elmondja, 

hogy van egyébként már velük kapcsolatuk. 

 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Véleménye szerint az lenne a jó, ha ezekre a 

helyszínekre saját felszerelésük lenne. Hozzáteszi, hogy már régóta van erről szó. 

 

Solymosi Heléna Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezető: Elmondja, 

hogy véleménye szerint is jó lenne, ha így lenne. 

 

Négyessy Katalin levezető elnök: Érdeklődik, hogy esetleg ehhez van-e a bizottsági 

tagoknak hozzászólása. Megállapítja, hogy nincsen további hozzászólás. Felkéri a bizottsági 

tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztés határozati javaslatának elfogadásáról. 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága (3) igen 

szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

25/2017. (V. 9.) KTB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága 

Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. 

(IX.13.) önkormányzati rendelet 3/b. sz. melléklet a bizottságra átruházott hatáskörök 10. 

pontjában meghatározott átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy jóváhagyja, hogy a 

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. a határozat melléklete szerinti tartalommal a 

2017. évi Szentendrei Teátrum és Nyár hang- és fénytechnikai kiszolgálására a Hanghármas 

Bt.-vel szerződést kössön. 

 

Felelős: Kulturális Alpolgármester, Polgármester  

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Négyessy Katalin levezető elnök: Megköszöni Solymosi Helénának, a Szentendrei 

Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, hogy az ülésen jelen volt. 

 

 

 

3. Előterjesztés a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Kft. 2016. 

évi mérlegbeszámolójáról 

 

Négyessy Katalin levezető elnök: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Említi, hogy az 

előterjesztésben megtalálható volt az egyszerűsített éves beszámoló, plusz a független 

könyvvizsgálói jelentés, melyben az áll, hogy a független könyvvizsgáló cég véleménye 

szerint az egyszerűsített éves beszámoló alapján megbízható és valós kép alakult ki a 

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Kft. 2016. évi vagyoni és 

pénzügyi helyzetéről. Érdeklődik, hogy Hidegkuti Dorottya, a Szentendre és Térsége TDM 

Nonprofit Kft. ügyvezetője kíván-e ezzel kapcsolatban valamilyen kiegészítést tenni. 

 

Hidegkuti Dorottya Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. ügyvezető: Elmondja, 

hogy az az üzleti jelentés, amely a bizottsági tagok részére pénteken kiküldésre került, és amit 

most látnak, nem a végleges üzleti jelentés, tekintettel arra, hogy azóta történt még benne 

változás. Tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy a lényeg az az, hogy az adózott eredmény, 

amely még ebben a változatban 6,5 millió Ft-ként szerepelt, az a 2016. évre vonatkozik, de az 

előző évek módosításainak figyelembevételével, a teljes összeg 8 millió Ft feletti összeg. 

Hozzáfűzi, hogy a határozatban is majd erről kellene a bizottságnak szavaznia. Említi, hogy 

Nagy-Lászka Stella, a Városi Szolgáltató NZrt. gazdasági vezetője tegnap ezt a módosítást is 

tartalmazó dokumentációt átküldte, mivel tegnap este Felügyelő Bizottsági ülésük volt, és a 

Felügyelő Bizottság is ezt fogadta el. Egyértelműen, az egyszerűsített beszámoló első lapja - 

ez a melléklet cserélődik, és gyakorlatilag a 2.281.000 Ft és a 6.594.000 Ft-os összeg 

összeadódik, és az az eredmény. Továbbá elmondja, hogy a lényeg az az, hogy tavaly nem 

volt még számukra kötelező a könyvvizsgálói jelentés, ugyanakkor miután tavaly április 15-

étől vette át a céget, szerette volna, ha tiszta képpel nyitnak, és megkérte a könyvvizsgálatot a 

cégre. A könyvvizsgáló akkor nem egy korlátozott könyvvizsgálói véleményt, hanem egy 

könyvvizsgálói záradékot adott, amelyben felhívta a figyelmet bizonyos jogtalanságokra. 

Ennek két fő pontja volt, az egyik, hogy a készletet rendezni kellett, mivel 2011. óta nem volt 

készletezés és leltár a cégnél. A másik az volt, hogy kérte a tulajdonosi kör rendezését, mivel 

a Szentendre Érdekvédelmi és Városvédő Egyesület nem fizette be a tulajdonosi önrészét. 

Ennek az egyik részét most megtették, és a 2016. évi beszámolót ennek megfelelően három 

oszloposra készítették el, és ebből látni, hogy mi az, ami a 2014-2015. évekre vonatkozik, és 

mi az, ami a 2016. évre vonatkozik, tehát így jött az, hogy plusz 2.281.000 Ft még 

gyakorlatilag bekerült. Alapvető céljuk az volt, hogy 3-4 millió Ft körül szerettek volna zárni. 

Ennek a fő oka az volt, hogy a tavalyi évi beszámoló szerint -1.132.000 Ft-os összeggel 

zártak, és azért, hogy ne kelljen pótbefizetést eszközölni, a 2016. évben pozitív eredménnyel 

kellett, hogy zárjanak, és ezzel kellett szemben állítani a két összeget. Amivel viszont nem 

számoltak, hogy beszerzésre került a mesekönyvből egy elég nagy mennyiség, amely a helyi 

iskolák részére is majd átadásra kerül, illetve a szakácskönyvek is már legyártásra kerültek. 

Ezek sajnos duplán jelennek meg a könyvelésben, mert egyszer van egy beszerzési érték, 

amelyet kifizettek, másrészt ezek készletre is kerülnek, tehát gyakorlatilag ezek körülbelül 

plusz 2,5 millió Ft-ot emeltek az eredményükön. Végül is ezért lett több, mint 8 millió Ft az 

adózott eredmény, amely számára kicsit szomorú hír, mert magas így a társasági adó 

befizetési kötelezettségük, de alapvetően viszont pozitív eredménnyel zártak, és ez egy 

nagyon jó hír. A könyvvizsgáló cég gyakorlatilag a városi cégek közül egyedüliként a 

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Kft. egyszerűsített éves 
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beszámolóját fogadta el maximálisan, és értékelte pozitívan, ami azt gondolja, hogy egy 

nagyon jó hír.     

 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Hozzáteszi, hogy tudomása szerint 2 millió Ft-tal 

kevesebb a bérkifizetés. Érdeklődik, hogy ez hogy lehet - az öt személyre, öt szellemi 

foglalkoztatottra értendően, tavaly is és idén is. 

 

Hidegkuti Dorottya Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. ügyvezető: Elmondja, 

hogy ennek több oka is van. Tavaly, amikor a korábbi ügyvezető távozott, és 

szabadságmegváltással történt a távozása, továbbá volt még egy kolléga, aki átment a 

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.-hez, és nála is egy elég magas szabadság 

felhalmozás volt. Említi, hogy amikor a kollégák kiléptek a cégtől, ezeket ki kellett fizetniük - 

sajnos ez majdnem 2 millió Ft összeg volt. Amit még lehetett látni, hogy a bevételeik is 

csökkentek, ami annak köszönhető, hogy a fesztiválok átkerültek a Szentendrei Kulturális 

Központ Nonprofit Kft.-hez. Továbbra is tartják viszont azt, hogy a bevételek körülbelül 

25%-a saját bevétel, és körülbelül 75%-a az, amit a város finanszíroz. Említi, hogy azt lehet 

különben látni a fellelt készleteknél, hogy egy elég magas készleten áll most a leltár, tehát 

most egy teljes leltáruk van. Hozzáteszi, hogy ha bármilyen kérdés van, akkor nagyon 

szívesen válaszol. 

 

Szegedi István bizottsági tag: Elmondja, hogy annyi lenne a kérdése, hogy elhangzott az, 

hogy a társasági adó befizetési kötelezettség nő, és hogy a fellelt készletek növelték az 

eredményt, viszont a társasági adót be kell majd fizetni - az pénzmozgás lesz, a készletekből 

viszont nem keletkezik bevétel, miből lesz ez finanszírozva, tehát a cég cash-flow-ját hogyan 

érinti. 

 

Hidegkuti Dorottya Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. ügyvezető: Elmondja, 

hogy alapvetően a 2017. évi üzleti terv, amelyben 320.000 Ft-ra tervezték a társasági adó 

befizetést, ehelyett van most 1.350.000 Ft. Ezt úgy kívánják megoldani, hogy egyrészt az 

ÁFA számlájukon van feltorlódás, és ezt kívánják ezzel az összeggel szembeállítani, tehát 

körülbelül 400.000 Ft-tal még csökkenne így ez a költség, másrészt a maradék összegre 

részletfizetési kérelmet kívánnak benyújtani, 10 hónapos részletre. Továbbá elmondja, hogy 

miután az év folyamán lesz több marketingkommunikációs beszerzésük, és egyéb beszerzési 

dolgoknál is azt a különbözeti összeget szintén az ÁFA számlával kívánják szembeállítani. 

 

Szegedi István bizottsági tag: Érdeklődik, hogy ez a plusz kiadás, hogy finanszírozni kell, a 

2017. évi üzleti tervben szerepel. Megjegyzi, hogy a társasági adónál, ha jól érti, körülbelül 1 

millió Ft a rés, amit még valahonnan elő kell teremteni, ezért gondolja azt, hogy ez esetleg 

érintené az üzleti tervet. 

 

Hidegkuti Dorottya Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. ügyvezető: Elmondja, 

hogy igen, erre mondta azt, hogy egyelőre úgy tervezik, hogy az ÁFA számlán van most 

jelenleg 400.000 Ft, tehát ezzel csökkenne a befizetendő társasági adó összege, maradna még 

körülbelül 600.000 Ft, erre az összegre szeretnének 10 havi részletfizetést kérni. Továbbá 

elmondja, hogy az év folyamán történt beszerzések ÁFÁ-ja meg fog jelenni, nem fogják 

visszaigényelni, visszaforgatni, hanem ezt az összeget fogják átmozgatni az egyik számláról 

másik számlára, és így szeretné kiüttetni az összegeket egymással. Gyakorlatilag valószínűleg 

lesz még valamennyi fennmaradó rész, de ez likviditási szempontból remélik, hogy nem fog 

gondot okozni. Gyakorlatilag ez az eredmény azért nem azt jelenti, hogy likviditási 

szempontból jelen pillanatban olyan pozitívan állnak - sajnos nem, mert van azért még egy 

tagi kölcsönük, meg egyebek, de év végéig azt gondolja, hogy ki lehet ezt nagyjából rendezni, 
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a tagi kölcsön kifuttatásával véleménye szerint a tagi kölcsön és a likvid nagyjából egymással 

összhangba hozható. 

 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Említi, hogy úgy gondolja, hogy a kiskönyvek 

eladásából is van azért biztos valamennyi bevételük. 

 

Hidegkuti Dorottya Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. ügyvezető: Elmondja, 

hogy igen van abból is bevételük. A kiskönyveknél a gyártás úgy volt, hogy 2.000 példány, 

ami ingyen megy, és 1.000 példány, ami értékesítésre megy - ezek 1/3-át még tavaly, 

decemberben értékesítették, az idei évben folytatják. Hozzáfűzi, hogy az angol 

szakácskönyvek is már megérkeztek, és azt látja, hogy azért szépen fogy, és szerencsére a 

helyi termékek is kezdenek beindulni. Említi, hogy ami még jelentős fejlődés, az az 

idegenvezetés. Most már heti szinten három-négy idegenvezetést tart a Tourinform iroda 

különböző csoportoknak, és azt gondolja, hogy ez a nullához képest elég erőteljes előrelépés. 

Nincs szezonalitása, tehát gyakorlatilag a téli időszakban is ugyanolyan rendszeresen 

megjöttek ezek az igények, vagy jelentkeztek csoportok. Hozzáteszi, hogy szeretnék ezt 

tovább is fejleszteni. 

 

Négyessy Katalin levezető elnök: Érdeklődik, hogy még valakinek további kérdése van-e 

ezzel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs további kérdés. Felkéri a bizottsági tagokat, 

hogy szavazzanak az előterjesztés megtárgyalásra és elfogadásra javasolásáról. 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága 2 igen és 1 

tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

26/2017. (V. 9.) KTB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága 

megtárgyalta a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

2016. évi beszámolójáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előző évek módosításainak 

figyelembevételével (2.281.000 forint), 26.752.000 forint mérlegfőösszeggel és 8.875.000 

forint adózott eredménnyel. 

 

 

 

4. Előterjesztés a Kubinyi Ágoston Program pályázatához (Ferenczy Múzeumi Centrum - 

Kmetty János és Kerényi Jenő Kiállítása) önrész biztosításáról 

 

Négyessy Katalin levezető elnök: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kérdése 

Szöllősy-Meggyes Ildikóhoz, a Városfejlesztési Iroda pályázati referenséhez, hogy a 

pályázathoz szükséges közel 3 millió Ft-nyi önrész hogyan kerül biztosításra, hogyan és miből 

lesz meg ez a pénz. Említi, hogy az előterjesztésben az áll, hogy az önrészt a 2017. évi 

költségvetésből a Ferenczy Múzeumi Centrum épületfelújítási költségeire előirányzott 25 

millió Ft-os Fejlesztési Céltartalék terhére kellene biztosítani. Hozzáteszi, hogy a pályázat 

beadási határideje meg nagyon-nagyon hamar itt van, tekintve, hogy ma május 9. van, és a 

határidő, ahogy látja, május 24. További kérdése, hogy miért csak egy hónap a pályázat 

beadási határidő. 

 

Szöllősy-Meggyes Ildikó, pályázati referens: Tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy a 

Kubinyi Ágoston Program pályázatokat általában csak éppen, hogy 30 napra szokták kiírni. 
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Hozzáteszi, hogy van egyébként olyan pályázat, amelyet kiírnak hosszabb időre, de ha egy 

hónapra szólóan, akkor mindig pontosan 30 napra írják ki. 

 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Említi, hogy volt már olyan pályázat, amelyet csak 4 

napra írtak ki.  

 

Négyessy Katalin levezető elnök: Érdeklődik, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek még 

kérdése, hozzászólása. További kérdés, hozzászólás nem lévén, felkéri a bizottsági tagokat, 

hogy szavazzanak az előterjesztés megtárgyalásra és elfogadásra javasolásáról.  

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága (3) igen 

szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

27/2017. (V. 9.) KTB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága 

megtárgyalta a Kubinyi Ágoston Program pályázatához (Ferenczy Múzeumi Centrum - 

Kmetty János és Kerényi Jenő Kiállítása) önrész biztosításáról készült előterjesztést, azt 

a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Négyessy Katalin levezető elnök: Megköszöni Szöllősy-Meggyes Ildikónak, a 

Városfejlesztési Iroda pályázati referensének az ülésen való részvételt. 

 

 

5. Előterjesztés Lakatfal Szentendrén történő felállításáról 

 

Négyessy Katalin levezető elnök: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy a 

Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület (TESZ) Képviselőcsoport tagjai javasolják, hogy 

főleg a fiatalok által kedvelt helyek egyikén egy lakatfalat állítsanak fel, azzal, hogy a város 

jelölje ki a helyet, egy pályázat kerüljön kiírásra, és a zsűrizés után a díjnyertes pályázat 

megvalósuljon. Kérdése, hogy mennyi lenne a költsége egy ilyen lakatfal állításnak. Továbbá 

érdeklődik, hogy az előterjesztéshez van-e valakinek hozzászólása. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Elmondja, hogy alapvetően nem 

támogatja a lakatfalat, mégpedig azért nem, mert mióta két és fél éve a város kulturális 

irányítását végzi, azóta minden energiáját arra fordítja, hogy semmiféle kommersz dolgot ne 

valósítsanak meg a városban. Ez a művészetek városa. Eredeti dolgokat próbálnak 

megvalósítani. Olyan pályázatokat írnak ki, mint például a szelfi objekt pályázat, ahol kitétel 

volt, hogy keretet és Szentendre feliratot nem valósítanak meg - ami az egész országban 

mindenütt látható, hogy például Budapest felirat, vagy Sopron felirat, mert ha van egy ilyen 

város, ahol több száz képzőművész alkot, akkor írjanak ki olyan pályázatot, eredeti műtárgyak 

megvalósítására, amely Szentendrét megkülönbözteti a környező településektől. Hozzáteszi, 

hogy az összes ilyen, az országban mindenütt látható és kommersz ötletet nem támogatja. 

Idén sikerült megint több olyan pályázatot kiírniuk, eredeti műtárgyak - Public Art, Street Art 

- megvalósítására, amely a beérkezett pályaművek alapján bátran állíthatja, hogy nagyon jól 

sikerült, eredeti, másutt nem jellemző ötletek valósultak meg. Említi, hogy az utca 

dekorációban is erre törekednek, azért valósították meg ezeket a lámpaernyőket. Hozzáfűzi, 

hogy nem a boltban vásárolták meg a lampionokat, hanem egyedileg helyben, szentendrei 

kézműves műhelyben terveztették, saját ötlet alapján, Szentendrét megkülönbözteti a 

környékbeli településektől - ez az alapelv, e mentén haladnak, a lakatfal ebbe 

semmilyenképpen nem illeszkedik, ezért tehát nem kíván lakatfalat állítani. 
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Négyessy Katalin levezető elnök: Említi, hogy úgy tudja, hogy Szegedi István szeretne még 

ezzel kapcsolatban felszólalni, megadja a szót. 

 

Szegedi István bizottsági tag: Elmondja, hogy Sólyomné Gyürk Dorottya Kulturális 

Alpolgármester Asszony határozott hozzáállását megértette, érvelni nem is nagyon akar, 

illetve ezzel vitatkozni, hiszen nem ad ez a hozzászólás keretet arra. Továbbá elmondja, hogy 

csak annyit szeretne hozzáfűzni, hogy a lakatfal valóban funkcióját tekintve kommersz, de 

ugyanígy kommersz egy világítótest is, tehát a lámpaernyő, amit a Kulturális Alpolgármester 

Asszony említett, vagy egy pad, vagy akár egy híd. Tehát, ha a funkcióját nézik, akkor 

valóban az, viszont ha a funkció és a kivitelezés elválik egymástól, akkor igen is lehet 

művészi. Ahogy egy világítótest is, ha a funkcióját nézik, akkor az, ha a kivitelezést nézik, 

akkor nem az - akár a lámpaernyő, vagy egy köztéri pad. Említi, hogy ezért ezt a fajta 

érvrendszert a lakatfal ellen nem tudja akceptálni, mert a funkciója valóban kommersz, de a 

kivitelezésről nem esik szó. A kivitelezés véleménye szerint lehet művészi. Igény viszont van 

rá a fiatalok részéről, hát emlékezzenek az Apor-hídon elhelyezett és levágott lakatokra, mert 

statikailag nem bírta el. Ezért ezt az érvrendszert nem tudja elfogadni, mert a funkciójáról 

beszéltek, hogy az valóban kommersz.  

 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Kérdezi, hogyha kiraknak egy lakatfalat, akkor eltűnik 

a hídról a lakat. Említi, hogy a lakatnak az a jellegzetessége, hogy oda rakják, ahova jólesik. 

Hiába van lakatfal, hogyha a fiatal nem arra jár éppen, akkor ki fogja ugyanúgy rakni a 

hídkorlátra. Bár akkor megvan a jogi indok arra, hogy le lehessen vágni, de így is levágják, 

meg úgy is levágják, mert összeomlanak a hidak a lakatoktól. Megjegyzi, hogy ez véleménye 

szerint egy tízéves ügy, nem hiszi azt, hogy számottevő igény van rá, hogy lakatfal kell 

Szentendrére, mert anélkül nem lehet boldogan élni. 

 

Négyessy Katalin levezető elnök: További kérdés, hozzászólás nem lévén, felkéri a 

bizottsági tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztés megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolásáról.  

 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága 1 igen és 2 nem 

szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

28/2017. (V. 9.) KTB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága 

megtárgyalta a Lakatfal Szentendrén történő felállításáról készült előterjesztést, az 

abban foglaltakat nem támogatta. 

 

 

6. Előterjesztés a kulturális célokra elkülönített keretösszeg felhasználásáról 

 

Négyessy Katalin levezető elnök: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy 

ezúttal a P’Art Mozi kulturális törekvéseit támogatnák, zászló, molinó és a kiállításokhoz 

képkeretek megvásárlására a 3 millió Ft-os kulturális keretből 100.000 Ft-os támogatást 

nyújtanának. Érdeklődik, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése. Kérdés, 

hozzászólás nem lévén, felkéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztés 

határozati javaslatának elfogadásáról. 
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Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága (3) igen 

szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

29/2017. (V. 9.) KTB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága  

1. Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet 3/b. sz. melléklet a képviselő-testület által a 

bizottságra átruházott hatáskörök 3. pontja alapján úgy dönt, hogy a Város 2017. évi 

költségvetéséről szóló 5/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet 8. sz. mellékletében a 

kulturális célokra tervezett 3.000.000 Ft összeg terhére a P’Art Mozi kulturális 

törekvéseinek támogatására 100.000 Ft támogatást nyújt. 

2. felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Közgazdasági Iroda, Kulturális és köznevelési referens 

 

 

 

Egyebek 

 

Négyessy Katalin levezető elnök: Érdeklődik, hogy van-e az Egyebekhez valakinek kérdése.  

 

Szegedi István bizottsági tag: Elmondja, hogy örül annak, hogy ezek a funkciók szóba 

kerültek, hogy Szentendréhez mi méltó és mi sem. Említi, hogy érdeklődött arról, hogy az 

önkormányzati tulajdonban és üzemeltetésben lévő helyiségekre vonatkozó házirendek, vagy 

szmsz-ek vannak-e, és ezt kifejezetten érti a Pest Megyei Könyvtár épületére vonatkozólag. 

Továbbá elmondja, hogy ott ugyanis, ha jól tudja, akkor az aula nem a Könyvtár tulajdona, 

hanem az önkormányzat tulajdona. Hozzáteszi, hogy nem tudja pontosan.  

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Elmondja, hogy ez egy 

közintézmény, nyilvános közösségi terem.  

 

Szegedi István bizottsági tag: Említi, hogy a Jegyző Úrtól ezeket a közintézményekre 

vonatkozóan kérte, azért mert több helyről érkezett hozzá ezzel kapcsolatban észrevétel, és 

személyesen is tapasztalta, hogy a téli időszakban, illetve most nyáron is az aula kvázi nappali 

melegedőként funkcionál. Hajléktalannak tűnő fiatalok vannak bent, mosdónak használják a 

WC-t, sőt már látta, hogy ruhát mosnak a mellékhelyiségekben. Ott töltik a napot, kezdték 

ketten - hárman, és most már gyakran nyolcan - tízen vannak. Megjegyzi, hogy van közöttük 

néha olyan, aki ittas. Kamera nem tudja, hogy van-e ott elhelyezve, de valószínűleg van. 

Biztonsági szolgálat egyáltalán nincs. Az olvasószolgálatot ellátó személyzetnek pedig 

nyilván nem feladata kizavarni, elküldeni őket. Többen bemennek oda azzal, hogy csak isznak 

egy kávét, csak aztán meg ott maradnak, mert hát 70 Ft-ért azért elég jól el lehet ott tölteni az 

időt. Azért mondja, hogy ha már funkciókat emlegetnek, hogy akkor nézzék meg ezt is. 

Ennek az épületnek véleménye szerint nem ez lenne a funkciója. Sőt, télen, elmondása szerint 

többször tapasztalta, hogy a közfoglalkoztatottak ültek bent világító mellényben, 

értelemszerűen hideg volt kint, nem tölthettek el nyolc és fél órát a -10 oC-ban, beültek 

melegedni, és ott voltak egy - másfél órát. De ugye hát azokban a fotelekben - mindannyian 

ismerik azt az épületet, azok már elég régi fotelek, amelyekben ezek az emberek ott töltik a 
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napot. Utána, odajönnek délután a Ringató foglalkozásra érkező kisgyermekes szülők, 

ugyanarra az asztalra teszik a gyerek ételét, ahol előtte a hajléktalannak az alsónadrágja volt. 

Továbbá elmondja, hogy a másik, ami ennél sokkal súlyosabb, hogy ott a ruhatár, ami 

egyáltalán nem őrzött. Megjegyzi, hogy nem tudja például, hogy mennyire érzik ezt, hogy ha 

oda beakasztja valaki a kabátját és eltűnik, akkor ez kinek a felelőssége.  

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Említi, hogy ilyen még nem volt. 

 

Szegedi István bizottsági tag: Hozzáteszi, hogy szerencsére még ilyen nem volt, de nem 

tudja, hogy a helyzet javul-e, vagy romlik. Hozzáfűzi, hogy most még nyilván jobb az 

időjárás, de viszont ha újra nagyon meleg lesz, akkor a klimatizált helyiség lesz a vonzó, ha 

nem lesz iskola, akkor nem tudja, hogy mi, tehát ezzel véleménye szerint érdemes lenne 

foglalkozni. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Tájékoztatja a bizottsági tagokat, 

hogy tegnap Fekete János exképviselő társuk is, a tegnapi párbeszédfórumon vetette fel ezt a 

kérdést, és neki is csak azt tudta elmondani, hogy javaslatot mondjon, hogy hogyan járjanak 

el. Említi, hogy ez pont ugyanaz a probléma, mint ami a Spar körüli területen van, az 

közterület, ez közintézmény. Éppen ezért azzal, úgy, hogy „te büdös vagy”, vagy, hogy „úgy 

nézel ki, mint egy hajléktalan”, vagy azzal, odamenjen valakihez, hogy menjen ki, ez nem 

megy. Említi, hogy minden megoldási javaslatra nyitottak. Werner Ákos Igazgató Úr próbálta 

ezt udvariasan megoldani, a maga stílusában ez így nem sikerült. Hozzáteszi, hogy nem ismer 

olyan jogszabályt, aminek alapján el lehetne járni, és megkülönböztetni az egyik embert a 

másiktól úgy, hogy az egyik ember melegedhet, a másik ember meg nem melegedhet. 

Továbbá elmondja, hogy ha bármiféle praktikus javaslata van a TESZ-nek, akkor azt 

örömmel fogadják, és amint megvalósításra alkalmas, akkor el fognak járni aszerint. 

Elmondja, hogy a problémát ismerik, de nem jöttek még rá a megoldásra. Hozzáfűzi, hogy 

nem hiszi, hogy ezt az szmsz-ben szabályozni lehetne, de ha van szövegszerű javaslat, akkor 

meg fogják hallgatni. 

 

Szegedi István bizottsági tag: Elmondja, hogy éppen ezt igyekezett elérni, hogy legyen 

szövegszerű javaslat, ezért is kért ez ügyben tájékoztatást, hogy van-e a közintézményekre 

vonatkozóan bármiféle házirend, vagy szmsz,  

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Elmondja, hogy véleménye szerint a 

házirendben, vagy szmsz-ben ez nincs benne. 

 

Szegedi István bizottsági tag: Említi, hogy véleménye szerint ennyi erővel, ha bármelyik 

közintézményt nézzük, akkor bárhová bemehetnek. Érdeklődik, hogy ha a Hivatal aulájába 

bemennek, akkor hogyan járnak el, vagy hogyha például egy iskola aulájába bemennek, akkor 

ott hogyan járnak el.  

 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Elmondja, hogy az iskolában van Porta. 

 

Szegedi István bizottsági tag: Kérdezi, hogy ha az iskolában a portás kiutasítja valamilyen 

jogcímen, akkor az említett közintézményből miért nem tudják az illetőt kiutasítani. 

Megemlíti, hogy egyszerűen ahol eddig dolgozott, Könyvtárban, vagy bármiféle 

közintézményben, ott volt egy portás, és volt egy házirend erre vonatkozóan, hogy az adott 

közintézményt csak az arra jogosult személyek vehetik igénybe, kvázi vagy egy 

olvasójeggyel, vagy a színházi előadásra érkezők, vagy egy érvényes belépőjeggyel 

rendelkező személy. Megjegyzi, hogy nem hiszi, hogy ezt nem lehet szabályozni, mert ha ezt 
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valóban nem lehet szabályozni, akkor elég súlyos lenne a helyzet, mert akkor nincs szükség 

sem nappali melegedőkre, sem egyébre. Ebben az esetben beköltözhetne a Könyvtár aulájába, 

és ott fürdőnadrágban rohangálhatna, hisz nincs benne az semmiben, hogy ott csak az arra 

alkalmas öltözékben - ahogyan ezt egy BKV buszon is fel lehet tüntetni - lehet megjelenni. 

Ahogyan például a BKV buszon azt is feltüntetik, hogy ott nem lehet étkezni. Megjegyzi, 

hogy biztos benne, hogy ez szerepel valamiben, csak nem kapta meg, nem tudta megnézni.  

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Megemlíti, hogy nem hiszi, hogy az 

szmsz-szel kapcsolatos kérdését Hivatalból nem fogják tudni megválaszolni - úgy gondolja, 

hogy biztos, hogy beszélnek Werner Ákos Igazgató Úrral, és a Képviselő Úr határidőn belül 

kap választ.  

 

Szegedi István bizottsági tag: Elmondja, hogy a Jegyző Úrtól még nem kapott választ. 

Hozzáteszi, hogy ez nem az ő személyes problémája, és nem a TESZ-nek a problémája, 

hanem elmondása szerint úgy érzi, hogy ez városi probléma. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Elmondja, hogy igen, csak ahogyan 

már az imént is említette, várja erre a megoldási javaslatokat, hogy hogyan lehetne ezt 

megoldani. 

 

Szegedi István bizottsági tag: Elmondja, hogy véleménye szerint a megoldási javaslat nem 

egy képviselőtől kell, hogy érkezzen, vagy egy járókelőtől, a városnak kellene erre megoldási 

javaslatot tennie. Hozzáteszi, hogy ha nincs megoldás, akkor azt is el tudja fogadni. 

Hozzáteszi, hogy azt nem hiszi el egyébként, hogy nincs megoldás. Tehát, elmondása szerint, 

ha a Kulturális Alpolgármester Asszony azt mondja, hogy nincs megoldás, akkor azt 

készségesen elhiszi, hogy sajnos nincs megoldás. Hozzáteszi, hogy akkor viszont 

hajléktalanszálló lesz az aulából. 

 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Elmondja, hogy - ha ezt megtiltanák, akkor elindulna a 

városban az összes jogi aktivista, és azt mondanák, hogy kirakják szegény hajléktalanokat a 

Könyvtárból. Hozzáteszi, hogy ez egy kétélű dolog. 

 

Szegedi István bizottsági tag: Elmondja, hogy ha szabad még hozzászólni, annyit szeretne 

még elmondani, hogy ezt a helyzetet lehet kezelni amiről szó van, az egy Könyvtár, egy 

kulturális tér, egy közintézmény. A közintézményekre véleménye szerint vonatkozik 

valamiféle etikai kódex, vagy bármi, nem hiszi azt el, hogy nem, vagy, hogy nincs ilyen etikai 

kódex. Nem hiszi azt el, hogy ebbe az etikai kódexbe nincs beleírva az, hogy az adott 

közintézménybe illuminált állapotban nem lehet bemenni, és hogy az adott közintézménybe 

büdösen nem lehet bemenni. Nem azért raknak ki onnan valakit, mert hajléktalan, hanem, 

mert az öltözéke, az állapota az illetőnek nem teszi ezt lehetővé, hogy oda belépjen. 

Hozzáteszi, hogy gondolja, hogy egy Múzeumba sem lehet csak bemenni részegen.  

 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Említi, hogy a Ferenczy Múzeumban van Pénztár. 

 

Szegedi István bizottsági tag: Megjegyzi, hogy éppen ezt mondja, hogy ott van Portás, és 

akkor sem mennek oda az aktivisták, hogy nem mehet be az illető a Múzeumba melegedni. 

Megjegyzi, hogy a Bizottsági Tagok biztosan értik, hogy mi a különbség. A Múzeumba is 

csak akkor lehet bemenni, ha érvényes belépőjeggyel rendelkezik az illető, ily módon a 

könyvtárat is miért nem lehet csak úgy - azzal a feltétellel látogatni, hogy vesz az illető 

olvasójegyet - tehát ha beíratkozik és érvényes olvasójeggyel rendelkezik, akkor semmi bajuk 

ezzel, mert akkor viszont érvényes rá a Könyvtár házirendje. 
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Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Elmondja, hogy a Könyvtár aulája egy sokfunkciós tér 

- mert például ott várják a szülők a gyermekeiket, amikor táncpróbán vannak -, tehát azt nem 

lehet csak úgy lezárni, hogy csak olvasójeggyel lehet bemenni. Ez lenne tehát a logikus, hogy 

csak olvasójeggyel lehetne a Könyvtárba bemenni, de nem csak könyvtár, hanem közösségi 

tér. Megjegyzi, hogy adott esetben vele is előfordult már vásárlás közben, hogy ő is bement 

oda megpihenni. Tehát ha bemehet, akkor másnak sem lehet egyszerűen azt mondani, hogy 

nem lehet. Véleménye szerint egyszerűen csak a portásoknak a jó érzésére lehet bízni ezt a 

dolgot, de ha erre hivatalos intézkedés születik, akkor ugyanaz lesz, mint amikor Budapesten, 

az aluljárókból kitiltották a hajléktalanokat. 

 

Szegedi István bizottsági tag: Megjegyzi, hogy azért nem. 

 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Elmondja, hogy véleménye szerint pedig ugyanarról 

lesz szó, azért, mert emberi jogok, személyiségi jogok. Véleménye szerit is meg kell oldani 

valahogyan ezt a dolgot, de nagyon-nagyon nehéz ezt úgy, hogy a személyiség jogvédők 

azonnal ne emeljenek szót ez ellen.  

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Említi, hogy természetesen a TESZ-

nek minden másra van szövegszerű javaslata, úgyhogy erre miért ne lehetne. Természetesen a 

városvezetésnek kell megoldani, de ebben az esetben a városvezetés még eddig nem talált rá 

megoldást, ezért, hogy ha lesz erre is bármilyen szövegszerű javaslat, ötlet, akkor javasolja, 

hogy osszák ezt meg a városvezetéssel, és amennyiben használható, akkor megvalósítják.  

 

Szegedi István bizottsági tag: Elmondja, hogy ötletszerű javaslat nem hiszi, hogy kell. Azt 

gondolja, hogy ez biztos, hogy benne van az adott közintézmény házirendjében. Biztos, hogy 

van ilyen, kell lennie. Nem is az a baj, hogy nincs benne abban az adott szmsz-ben, vagy 

házirendben, hanem, hogy nem tudnak érvényt szerezni a benne szereplő dolgoknak. Egy 

portás, vagy egy ott lévő 30-as, 47 kg-os hölgy nem fog tudni kiutasítani senkit. Véleménye 

szerint más könyvtárakban, vagy más helyeken a portaszolgálat viszonylag szigorúbb. Úgy 

gondolja, hogy ami még visszás, hogy rendben van, hogy bemehet oda mindenki, mert 

közintézmény, de akkor legalább ne legyen ott a ruhatár, vagy legyen ott kulcsos 

értékmegőrző. Viszonyuljon tehát mindenki akkor ehhez úgy, hogy közintézmény, de akkor is 

ott egy bizonyos viselkedési normát azért be kell tartania annak, aki oda bemegy. Ellenkező 

esetben meg valakinek fel is kell hívnia a figyelmet arra, hogy úgy nem illik ott viselkedni. 

Javasolja, hogy akkor meg erre kell oda egy személyzet.  

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Elmondja, hogy ez megtörtént, 

minden alkalommal odamegy Werner Ákos Igazgató Úr és megpróbálja, de tudni kell, hogy 

azért ezek az emberek felvértezettek, tehát pontosan tudják, hogy mit lehet nekik, és mit nem, 

tehát szép szóra nem minden következik be. 

 

Szegedi István bizottsági tag: Hozzáteszi, hogy azért említette, hogy a házirendből ez ki 

kellene, hogy derüljön. Megjegyzi, hogy nem tudja, hogy benne van-e. Elmondja, hogy akkor 

viszont a szövegszerű javaslat az lenne, hogy legyen ott egy olyan személy (ne egy biztonsági 

őr, vagy egy portaszolgálatos), aki (nem azt mondja, hogy kigyúrt termetű, de) tekintélyével 

határozottabb fellépésű, mint az Igazgató Úr. Megjegyzi, hogy az Igazgató Úrnak - lássák be, 

hogy - nem feladata azért elküldeni a nem oda illő személyeket, lévén, hogy nem is biztos, 

hogy az ő intézményi területén van.  
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Négyessy Katalin levezető elnök: Érdeklődik, hogy ha nincs több kérdés és egyéb felvetés, 

akkor úgy érzi, hogy az előterjesztéseket megbeszélték, megszavazták, akkor a bizottsági 

ülést befejezhetik.  

 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Kérdezi, hogy az imént elhangozottak bekerülnek-e a 

jegyzőkönyvbe. 

 

Négyessy Katalin levezető elnök: Elmondja, hogy igen. 

 

Szegedi István bizottsági tag: Jelzi, hogy szeretne felszólalni. Hozzáteszi még, hogy sőt, ezt 

javasolni is szeretné. Továbbá megemlíti, hogy úgy tudja, hogy az önkormányzati szmsz 

szerint a bizottság is tehet előterjesztés szövegére javaslatot, nem feltétlenül muszáj ezt 

képviselőként egy személyben, hanem ha a bizottság ezt arra érdemesnek tartja, akkor 

szövegszerűen a bizottság maga is tehet erre javaslatot. Megjegyzi, hogy ha nem, akkor 

nyilván magára vállalja, és egy más utat fog bejárni ez az előterjesztés. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Elmondja, hogy eddig nem sikerült 

ezt megoldaniuk, folyamatban van, még foglalkoznak vele. 

 

Négyessy Katalin levezető elnök: Elmondja, hogy a hallottak alapján, ha jól érti, és úgy ítéli 

meg, hogy ez egy folyamatban lévő dolog.  

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Elmondja, hogy kéri ebben a TESZ-

nek a segítségét, tehát ismételten kéri, hogy ha tudnak, tegyenek erre javaslatot. 

 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Hozzáfűzi, hogy azt mindenféleképpen meg kell 

gondolni, hogy mit lehet tenni. 

 

Szegedi István bizottsági tag: Elmondja, hogy viszont akkor nem tudja, hogy tényleg 

nyilvános közérdekű adat igénylésként kell ezt kérnie.  

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Kérdezi, hogy ezt a Képviselő Úr 

mikor kérte. Megemlíti, hogy nem tudja, hogy mikor van ennek a határideje. Hozzáteszi, hogy 

mindenképpen utána érdeklődik. 

 

Szegedi István bizottsági tag: Említi, hogy az teljesen mindegy, nem akart közérdekű adat 

igénylést. Hozzáteszi, hogy korábban ez ügyben csupán a Jegyző Úrnak írt, körülbelül egy, 

vagy két hete. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Elmondja, hogy úgy véli, hogy erre 

a Képviselő Úr választ fog kapni, olyan még nem volt, hogy ne ment volna ilyesmire válasz a 

Jegyző Úrtól. Hozzáteszi, hogy lehet, hogy közvetlenül Werner Ákostól, a Pest Megyei 

Könyvtár igazgatójától is kérheti, és akkor esetleg hamarabb választ kap. Továbbá elmondja, 

hogy gondolja, hogy ilyenkor a Jegyző Úr is valószínűleg Werner Ákos Igazgató Urat utasítja. 

 

Szegedi István bizottsági tag: Elmondja, hogy a Könyvtárra vonatkozóan biztos, hogy van 

házirend, de az aula rész az nem intézményi terület. 

 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Említi, hogy azért egybe kezelik az aulát is. Ha kiadják 

vásár céljából, akkor az például Könyvtár bevétele. Ez most is így van. 
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Szegedi István bizottsági tag: Hozzáteszi, hogy most már nem, most már azért árnyaltabb a 

helyzet, mint korábban, mivel a Ferenczy Múzeumi Centrumhoz került az épület. 

 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Elmondja, hogy nem került a Ferenczy Múzeumi 

Centrumhoz a Pest Megyei Könyvtár épülete, csak a gazdasági elszámolását végzi a Ferenczy 

Múzeumi Centrum, egyébként önkormányzati fenntartású. 

 

Szegedi István bizottsági tag: Elmondja, hogy valóban, azért ilyen bonyolult ez, mert maga 

az intézmény önkormányzati lett. Ezért úgy kéri, hogy a közintézményeknél - általánosan 

véve, ez hogy van. Legyen az egy etikai kódex, házirend, vagy bármi ilyesmi. 

 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Elmondja, hogy nem hiszi, hogy a közintézményeknél 

erre vonatkozóan külön ilyen szabályzat létezne. 

 

Négyessy Katalin levezető elnök: Elmondja, hogy tudomása szerint a közintézmény saját 

maga határozza ezt meg.  

 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Elmondja, hogy szintén úgy véli, hogy ez nem 

mindenhol így van, hanem az adott közintézményre vonatkozóan, tehát a közintézményre 

válogatja. 

 

Szegedi István bizottsági tag: Elmondja, hogy így is kérte ezt meg, a Könyvtárra 

vonatkozóan, de azt nem tudja, hogy ott az aula az pontosan kié, a Könyvtáré, a Színházé, 

vagy a Ferenczy Múzeumi Centrumé.  

 

Négyessy Katalin levezető elnök: Említi, hogy amikor színházi előadás van, akkor nyilván a 

Színházé. 

 

Szegedi István bizottsági tag: Megjegyzi, hogy biztos, hogy valakinek a kezelésében van, 

olyan nincs, hogy mindenkié. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Elmondja, hogy a portaszolgálatot 

és a takarítást ott a VSz NZrt. látja el, a Gondnoksági Divízióhoz tartozik. 

 

Szegedi István bizottsági tag: Említi, hogy az rendben van, hisz önkormányzati terület. 

 

Négyessy Katalin levezető elnök: Elmondja, hogy ha jól érti, akkor végül is ezekben a 

szabályzatokban, vagy házirendekben valami le van írva, de hát itt az érvényszerzésen van a 

hangsúly, nem is a szöveges megfogalmazáson. 

 

Szegedi István bizottsági tag: Elmondja, hogy igen, érvényt kell szerezni, de ha nincs ez 

leírva, akkor nincs minek érvényt szerezni, tehát akkor a házirendet kellene módosítani. Ezért 

fontos lenne ezt látni. Ha ez le van írva, akkor véleménye szerint a házirendben foglaltaknak 

kell érvényt szerezni, és ez esetben nyilván a portaszolgálathoz kell hozzányúlni. Hozzáteszi, 

hogy ez utóbbi esetben nincs gond, akkor tartalmilag, formailag rendben van, és azért értsék 

meg, hogy ez egy Színház, vagy Könyvtár, tehát itt valamifajta viselkedési normát be kell 

tartani. 

 

Négyessy Katalin levezető elnök: Elmondja, hogy igen, azt alapvetően bárhol be kell tartani, 

vonatkozzon ez akár buszra, vagy villamosra. 
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Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Hozzáteszi, hogy nyilván benne van egyébként az, 

hogy tiszta-rendes ruhában, megfelelő magatartással lehet tartózkodni közintézményben. 

 

Négyessy Katalin levezető elnök: Megállapítja, hogy az Egyebek napirendi ponthoz nincs 

további hozzászólás, megköszöni a résztvevőknek a bizottsági ülésen való részvételt. 

Elmondja, hogy az ülésről készített jegyzőkönyvet személye mellett Krizbainé Szabó Éva 

bizottsági tagnak kell aláírnia.  

 

 

Több napirendi pont nem lévén az elnök 9:10 órakor bezárja az ülést. 

 

 

K.m.f. 

 

 

  Krizbainé Szabó Éva       Négyessy Katalin  

         bizottsági tag           levezető elnök 


