
 1 

 

8/a/2017. 

 

 

Jegyzőkönyv 
 

 

 

Készült: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és 

Turisztikai Bizottsága 2017. október 10-én 8:00 órakor tartott NYÍLT 

rendes üléséről 

 

Helye:  Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyaló terme 

 

 

Jelen vannak:  

 

A Kulturális és Turisztikai Bizottság részéről: 
 

 Boda Anna Mária bizottsági elnök 

 Négyessy Katalin bizottsági tag 

 Szegedi István bizottsági tag 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag 

 

Távol van: 
 

Pál Gábor  bizottsági tag 

 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 
 

 Sólyomné Gyürk Dorottya  kulturális alpolgármester 

 dr. Weszner Judit  Városfejlesztési Irodavezető 

 Márton Andrea  Vagyongazdálkodási Irodavezető 

 Alföldiné Petényi Zsuzsanna  vagyongazdálkodási ügyintéző 

 dr. Mészáros Orsolya Ágnes  jogtanácsos 

 dr. Klúcsó Anita  jogtanácsos 

 Bán Edit  szervezési ügyintéző 

 

Meghívottak: 
 

 Lakatos Judit Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. fesztivál koordinátor 

 Werner Ákos Pest Megyei Könyvtár igazgató 

 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Köszönti a bizottságot és a megjelenteket. Megállapítja, 

hogy a Kulturális és Turisztikai Bizottság határozatképes, jelen van 4 fő. Elmondja, hogy az 

ülésről készített jegyzőkönyvet személye mellett Szegedi István bizottsági tagnak kell majd 

aláírnia. Továbbá elmondja, hogy összesen 7 napirendi pont van, amelyeket ezen az ülésen a 

bizottságnak tárgyalnia kell. Javasolja a napirendi pontok sorrendjének módosítását, mely 

szerint az Egyebek részt követően 1. napirendi pontként a meghívó szerinti 4. napirendi 

pontot: „A Lechner Tudásközpont által a népi építészeti emlékek helyreállításáért kiírt 

pályázati felhívásról”, 2. napirendi pontként a meghívó szerinti 5. napirendi pontot: „A 

2017. évi adventi és szilveszteri városi rendezvényekről”, készült előterjesztést javasolja 
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megtárgyalni, a többi napirendi pontot pedig a meghívó sorrendjében. Amennyiben nincs 

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

a módosított napirend elfogadásáról. 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága (4) igen 

szavazattal a napirendet elfogadja. 

 

NAPIREND 
 

  Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő 

 Egyebek    

1.   

T.11. 

A Lechner Tudásközpont által a népi 

építészeti emlékek helyreállításáért kiírt 

pályázati felhívásról  

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Stefán Tekla 

2. 
A 2017. évi adventi és szilveszteri városi 

rendezvényekről 
Előterjesztés 

Sólyomné Gyürk Dorottya  

kulturális alpolgármester 
Lakatos Judit 

3. 

Dumtsa Jenő u. 9. és Fő tér 2-5. sz. alatti 

üzlethelyiségek pályázatáról                                   

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály               

gazdasági vezető 

Alföldiné Petényi 

Zsuzsanna 

4.   

T.8. 

A Szentendre És Térsége TDM Nonprofit 

Kft. közszolgáltatási szerződésének 

módosításáról 

Előterjesztés 
Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 

dr. Mérész 

Katalin 

5.   

T.9. 

A Pest Megyei Könyvtár alapító 

okiratának módosításáról 
Előterjesztés 

Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 
dr. Klúcsó Anita 

6. 
Az október 23-i városi ünnepség 

programjairól 
Előterjesztés 

Sólyomné Gyürk Dorottya 

kulturális alpolgármester 
Kóbor Edit 

7. 
Kulturális célokra elkülönített keretösszeg 

felhasználásáról 
Előterjesztés 

Sólyomné Gyürk Dorottya 

kulturális alpolgármester 
Kozma Krisztina 

 

 

 

Egyebek 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Említi, hogy Pál Gábor bizottsági tag kerékpárút 

fejlesztésével, illetve a Dunakorzó felújításával kapcsolatban a legutóbbi Kulturális és 

Turisztikai Bizottsági ülésen feltett kérdéseire dr. Weszner Judit Városfejlesztési Irodavezető 

kíván most válaszolni.  

 

dr. Weszner Judit Városfejlesztési Irodavezető: Elmondja, hogy az egyik kérdés a 

Dunakorzó részére megítélt állami támogatásra vonatkozott. Erről az önkormányzatnak 

egyelőre annyi hivatalos információja van, ami az augusztus 18-i határozatban megszületett, 

hogy 2,6 milliárd Ft-ot ítéltek meg a Dunakorzó újjáépítésére, ami vélhetően arra fog 

fordítódni, arra is kell egyelőre fordítani. A másik kérdés az EV6 kerékpárút volt, ha jól 

értelmezte a kérdését a Képviselő Úrnak. Két szakaszról beszélhetnek, az egyik a Szentendre-

Budapest szakasz, melyet illetően a kiviteli tervek készülnek, itt egy új nyomvonal kell, mert 
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a jogszabályok nem engedik a meglévő nyomvonal felújítását, a másik a Dömös irányba tartó 

kerékpárút, mely a szigeten keresztül megy majd, itt még csak a tanulmánytervek készülnek. 

A legfontosabb kérdés a két híd, de erről még nincs hivatalos döntés, a tanulmánytervezés 

miatt. 

 

 

 

1. Előterjesztés a Lechner Tudásközpont által a népi építészeti emlékek helyreállításáért 

kiírt pályázati felhívásról    
 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, 

hogy a Népművészetek Házának felújításáról van szó, amely itt van a Városházával szemben, 

a Rákóczi Ferenc utca 1. sz. alatt. A Népi Építészeti Program keretében 20 millió Ft összegre 

pályázhatnak, és 20 millió Ft önrészt kell biztosítani.  

 

dr. Weszner Judit Városfejlesztési Irodavezető: Elmondja, hogy annyit szeretne még ehhez 

hozzáfűzni, hogy készül egy előterjesztés kiegészítés a csütörtöki Képviselő-testületi ülésre. 

Elkészült már a tervezőnek az előkészítési anyaga és a költségbecslése. Ismerteti, hogy bruttó 

55 millió Ft-os beruházásról van szó. Továbbá elmondja, hogy a pályázat sajnos kötött, ezért 

majd az önkormányzatnak 15 millió Ft-ot hozzá kell raknia saját forrásból a jövő évben. 

Komplett tető és homlokzat felújítás, és némi belső átalakítás várható, ami szükséges. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Érdeklődik, hogy van-e a bizottság tagjai közül 

valakinek ezzel kapcsolatban kérdése. Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Felkéri a 

bizottsági tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztés megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolásáról. 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága (4) igen 

szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

51/2017. (X. 10.) KTB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága 

megtárgyalta a Lechner Tudásközpont által a népi építészeti emlékek helyreállításáért 

kiírt pályázati felhívásról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Megköszöni dr. Weszner Judit Irodavezetőnek az 

ülésen való részvételét. 

 

 

 

2. Előterjesztés a 2017. évi adventi és szilveszteri városi rendezvényekről 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Érdeklődik, 

hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése. Megállapítja, hogy nincsen további kérdés, 

hozzászólás. Felkéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztés határozati 

javaslatának elfogadásáról. 
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Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága (4) igen 

szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

52/2017. (X. 10.) KTB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága 

úgy dönt, hogy 

 

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

(IX.13). önkormányzati rendelet 3/b melléklete a Képviselő-testület által a bizottságra 

átruházott hatáskörök 5. pontja alapján a 2017. évi adventi és szilveszteri városi 

rendezvények programját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy az Adventi programokhoz szükséges elektromos áram 

használati díját az Önkormányzat 2017. évi közvilágítási előirányzata terhére biztosítsa, 

illetve biztosítsa a Fő téren az Adventi időszak idejére a karácsonyi ünnepkörhöz köthető 

díszkivilágítás anyagköltségét.  

 

Felelős: Kulturális Alpolgármester, Polgármester  

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft., 

Közgazdasági Iroda 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

3. Előterjesztés a Dumtsa Jenő u. 9. és Fő tér 2-5. sz. alatti üzlethelyiségek pályázatáról 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Említi, hogy a 

beérkezett pályázatok felbontása egy új dolog a bizottsági ülésen. A beérkezett pályázatok 

felbontását megelőzően, felkéri Alföldiné Petényi Zsuzsanna vagyongazdálkodási ügyintézőt, 

hogy ismertesse a pályázati kiírással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna vagyongazdálkodási ügyintéző: Elmondja, hogy két 

önkormányzati ingatlanban lévő helyiség bérletére vonatkozóan írtak ki pályázatot, tehát 

mindkettő helyiségbérlet. A kiírás úgy történt, hogy a pályázóknak egy kulturális koncepciót 

is be kellett nyújtaniuk. Az ajánlatuk tehát két részből áll, egyrészt a kulturális koncepcióból, 

másrészt pedig a bérleti díj ajánlatból. A Dumtsa Jenő utca 9. sz. alatti ingatlan esetében a 

belső udvarból nyíló helyiségekről, illetve a csokoládébolt feletti boltiroda helyiségekről van 

szó, ez összesen 121 m2, itt jelentős felújítási igény is van. Ez az épület nagyon rossz 

állapotú. A pályázati felhívás szerint 17 millió Ft az, ami bérbeszámítás útján érvényesíthető, 

és 9 millió Ft rendelkezésre állást kell a pályázónak biztosítani, ami szintén benne van a 

pályázati felhívásban. A Fő tér 2-5. sz. alatti ingatlanban, a volt Kereskedőház épületében 

található, korábban „Múzeum kávézó” néven működő helyiség bérbeadására kiírt pályázatnál, 

első körben volt egy olyan kitétel, hogy szeptemberben kellett volna benyújtani a pályázatot, 

akkor egy hosszú távú bérletben gondolkodtak, de időközben egy szerencsés támogatásnak 

köszönhetően, mely lehetővé teszi az épület komplex felújítását, és ily módon most rövid távú 

bérbevételre hirdették meg. Ez azt jelenti, hogy egy éves bérbevételre keresnek partnert, és 

utána ez a szerződés meghosszabbítható, és automatikusan átmenne egy határozatlan idejűbe, 

és attól függően, hogy a felújítás és a tervezés hogyan alakul, lehet majd a bérlővel egyeztetni, 
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hogy a továbbiakban mi legyen ennek a házrésznek a sorsa. A pályázati kiírás úgy 

rendelkezik, hogy a kulturális koncepciót a Kulturális és Turisztikai Bizottság bírálja el. Most 

bontanák ki a pályamunkákat, és utána a Kulturális és Turisztikai Bizottság pontszámozza 

meghatározott szempontok szerint, ami szintén a pályázati kiírásban szerepel. Ezt követően a 

Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság nézi meg a bérleti díj ajánlatokat, a bérleti díjak 

alapján szintén egy súlyozás következik, majd a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság 

összegzi a kétféle pontszámot, és állapítja meg az összpontszámot, a pályázat nyertesét és 

értelemszerűen a pályázat érvényességét is, ahogy azok a pályázati részek kerülnek bontásra. 

Mind a két helyiségre egy-egy pályázat érkezett. Itt most azt kell megnézni elsőként, hogy 

ezek a pályázatok érvényesek-e. A Kulturális és Turisztikai Bizottságnak viszonylag egyszerű 

a helyzete, mert akkor nem érvényes, ha a kulturális koncepcióba véletlenül beleírták a bérleti 

díj ajánlatot is. Ezután a Kulturális és Turisztikai Bizottságnak azt kell eldöntenie, hogy 

hogyan kívánja véleményezni, vagy hogyan tudja ütemezni ezt a véleményalkotást és a 

pontozást.  

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Megköszöni a tájékoztatást. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Elmondja, hogy az lenne a javaslata, 

hogy a bizottság ne most döntsön, hanem kiküldenék a pályázati anyagot minden bizottsági 

tagnak, és a következő bizottsági ülésen döntenének erről. 

 

Márton Andrea Vagyongazdálkodási Irodavezető: Javasolja, hogy bontsák fel akkor a 

pályázatokat, hogy legalább az érvényességüket állapítsák meg. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Elmondja, hogy kibontani mindenféleképpen ki kell. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna vagyongazdálkodási ügyintéző: Elmondja, hogy az első az 

1846 hrsz-ú, Dumtsa Jenő u. 9. szám alatti (Kereskedőház) ingatlanban található, volt 

„Múzeum kávézó” néven működő helyiség bérbevételére benyújtott pályázat kulturális 

koncepciója, a Belila Gold Kft. pályázik, Bencsik Péter ügyvezető. Egy egyoldalas kulturális 

koncepció. Érvényes a pályázat. Említi, hogy szívesen felolvassa, de a Bizottságnak kell 

eldöntenie, hogy hogyan kívánja ezt megismerni. Érdeklődik, hogy olvassa-e föl? 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Elmondja, hogy ha kiküldésre kerül minden bizottsági 

tag részére, akkor majd úgyis áttekintik. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna vagyongazdálkodási ügyintéző: A pályázattal kapcsolatban 

megemlíti még azt, hogy kiemelve egy részt, „Irodalmi estek szentendrei fiatal írók műveinek 

bemutatása” olvasható benne, tehát gondolja, hogy erre épül föl az egész koncepció. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Kérdése Alföldiné Petényi Zsuzsanna 

vagyongazdálkodási ügyintézőhöz, hogy árajánlat ebben a részben akkor egészen biztos, hogy 

nincs?  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna vagyongazdálkodási ügyintéző: Elmondja, hogy árajánlat 

nincs a kulturális koncepcióban. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Megjegyzi, hogy érvényes tehát ez a pályázat. 

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna vagyongazdálkodási ügyintéző: Elmondja, hogy igen, 

érvényes. 
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Márton Andrea Vagyongazdálkodási Irodavezető: Elmondja, hogy a következő a Dumtsa 

Jenő utca 9. sz. alatti ingatlanban található üzlethelyiség bérbeadására kiírt pályázat. Erre 

szintén egy ajánlat érkezett, a Revlanda Kft.-től. Említi, hogy a pályázatba beleolvasva, ez 

alapján szintén kulturális-kereskedelmi tevékenység folytatására kerülne sor, a földszinten 

kávézó üzemeltetésével, a kerthelyiségben régimódi asztalok, székek elhelyezésével, 

megújított kockakő burkolaton, továbbá egy régiségbolt kerülne kialakításra. Hozzáteszi, 

hogy most nem olvasná akkor végig, de érvényes ez a pályázat is. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Elmondja, hogy arról kellene tehát szavazni, hogy egy 

hónap múlva születne majd a pályázatokkal kapcsolatban döntés, és hogy javaslatuk szerint a 

bizottsági tagok részére kiküldésre kerüljenek ezek a pályázati anyagok. Felkéri a bizottsági 

tagokat, hogy az elhangzottak figyelembevételével, szavazzanak egyben az alábbi két 

határozati javaslat elfogadásáról.  

 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága (4) igen 

szavazattal a következő határozatokat hozza:  

 

 

53/2017. (X. 10.) KTB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága a 

Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló, Szentendre, 2354 hrsz. alatt felvett, 

természetben a Dumtsa Jenő u. 9. szám alatt található (földszinti és emeleti helyiségcsoport) 

üzlethelyiségre és hozzá kapcsolódó udvarrészre vonatkozó bérbeadási pályázatra beérkezett 

egyetlen pályázatot, melyet a Revlanda Kft. nyújtott be, érvényesnek minősít, továbbá úgy 

dönt, hogy a pályázat kulturális koncepciójának az értékelési szempontok figyelembevételével 

történő szakmai értékelésére és pontozására a bizottság 2017. november 14-i ülésén kerül sor.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

54/2017. (X. 10.) KTB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága a 

Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló, Szentendre, 1846 hrsz alatt felvett, kivett 

múzeum megnevezésű, műemlék, természetben Fő tér 2-5. szám alatti (Kereskedőház) 

ingatlanban található üzlethelyiségre (korábban Múzeum kávézó) vonatkozó bérbeadási 

pályázatra beérkezett egyetlen pályázatot, melyet a Belinda Gold Kft. nyújtott be, 

érvényesnek minősít, továbbá úgy dönt, hogy a pályázat kulturális koncepciójának az 

értékelési szempontok figyelembevételével történő szakmai értékelésére és pontozására a 

bizottság 2017. november 14-i ülésén kerül sor.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 
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4. Előterjesztés a Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. közszolgáltatási 

szerződésének módosításáról 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Érdeklődik, 

hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése. Kérdés, hozzászólás nem lévén, felkéri a 

bizottsági tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztés megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolásáról.  

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága (4) igen 

szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

55/2017. (X. 10.) KTB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága 

megtárgyalta a Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. közszolgáltatási 

szerződésének módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

 

5. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár alapító okiratának módosításáról 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, 

hogy a Pest Megyei Könyvtár névváltoztatásával kapcsolatban hiánypótlást kellett benyújtani, 

de ez határidőre nem történt meg, és most újból kell ezt benyújtani. 

 

dr. Klúcsó Anita jogtanácsos: Tájékoztatja a bizottsági tagokat arról, hogy a Magyar 

Államkincstár által küldött hiánypótlási felhívások esetén tudni kell, hogy ilyen eljárásokban 

a Magyar Államkincstár tájékoztat erről. Nem csak azt kérik, amit kérnek általában 

módosítani, hanem mindig alapvetően az egész alapító okiratot újból felülvizsgálják. Ennek 

során kérték fel a Pest Megyei Könyvtárt is olyan hiánypótlásra többek között, mint például 

az időközben megváltozott a funkciószám elnevezés miatt is a korábbi alapító okirathoz 

képest ennek a módosítására. Tíz napos határidővel szólítottak fel a hiánypótlásra, de a 

Képviselő-testület tíz napos határidő előtt nem ült össze, ezért szólították fel ismételten erre. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Megköszöni dr. Klúcsó Anita hozzászólását. Felkéri a 

bizottsági tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztés megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolásáról.   

 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága (4) igen 

szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

56/2017. (X. 10.) KTB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai 

Bizottsága megtárgyalta a Pest Megyei Könyvtár alapító okiratának módosításáról 

készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja. 
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6. Előterjesztés az október 23-i városi ünnepség programjairól 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Megemlíti, 

hogy az ünnepség nagyon szép lesz ebben az évben is biztos, és várnak mindenkit szeretettel. 

Hozzászólás, észrevétel nem lévén, felkéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak az 

előterjesztés határozati javaslatának elfogadásáról. 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága (4) igen 

szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

57/2017. (X. 10.) KTB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága 

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

(IX.13.) önkormányzati rendelet 3/b melléklete a Képviselő-testület által a bizottságra 

átruházott hatáskörök 5. pontja alapján a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 

2017. október 23-i városi ünnepség programjának tervezetét. 

 

Felelős: kulturális alpolgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Polgármesteri kabinet 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Négyessy Katalin bizottsági tag: Elmondja, hogy az adventi rendezvényekkel kapcsolatban 

még annyit szeretne elmondani, és Lakatos Judit fesztiválkoordinátorral is beszélt már erről, 

hogy az adventi programokat áttekintve, szeretné ezt kihangsúlyozni, hogy ez még csak egy 

tervezet, még csak a szervezők részére egy kiindulópont. Hozzáteszi, hogy az adventi koncert 

idén nem december 17-én vasárnap, hanem előtte való nap szombaton lenne. Kodály Zoltán 

születésének napján, halálának 50. évfordulója kapcsán. Járdányi Pálnak tavaly volt 

emlékéve, halálának 50 éves évfordulója, de tavaly nem tudták megünnepelni. Felvették már a 

kapcsolatot Blanckenstein György plébánossal, hogy mikor mehetnének majd a templomba 

próbálni. Járdányi Gergő lenne a szólista, Kodály műveket játszana, a kórus Kodály és Bach 

műveket énekelne, tehát az egész Járdányi-Kodály művekre lenne felfűzve. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Megköszöni Négyessy Katalin bizottsági tagnak a 

tájékoztatást. 

 

 

 

7. Előterjesztés a kulturális célokra elkülönített keretösszeg felhasználásáról 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Örömmel tesz 

említést arról, hogy sikerül a Csoknyay műveket megvásárolni, melyre 110.000 Ft-ot, a Lét-

szekvenciák kiállítás katalógus kiadásának támogatására 300.000 Ft-ot különítenének el, és 

így maradna még a kulturális keretből 1.306.880 Ft.  
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Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Megemlíti, hogy a fennmaradó 

összegből a belvárosi díszkivilágítást cserélnék le. Ugyanaz a szentendrei cég készítene az 

adventi hangulathoz illő nagyon igényes és szép textilből készült kerek lampionokat, mint aki 

a jelenlegi lámpaernyőket készítette. Hozzáteszi, hogy ezeket nem meri még egyelőre addig 

lecseréltetni, mert annyira gyenge ott a közvilágítás, és így már megszokták. Említi, hogy 

ezeket tavasszal a tavaszi fesztivál idején ismét fel lehet majd használni, csak majd a vázukat 

új anyaggal bevonják. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: További kérdés, hozzászólás nem lévén, felkéri a 

bizottsági tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztés határozati javaslatának elfogadásáról. 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága (4) igen 

szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

58/2017. (X. 10.) 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 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 Ferenczy Múzeumi Centrum részére 

 

1. a Csoknyay Fegyver és Kéziszerszámgyár műtárgyegyüttesének vásárlására 110.000 Ft 

támogatást nyújt, 

 

2. a Lét-szekvenciák kiállítás katalógus kiadásának támogatására 300.000 Ft támogatást 

nyújt. 

 

3. Felkéri a Polgármestert a támogatási szerződések megkötésére.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Közgazdasági Iroda, Kulturális és köznevelési referens 

 

 

Több napirendi pont nem lévén az elnök 9:04 órakor bezárja az ülést. 

 

 

K.m.f. 

 

Szegedi István    Boda Anna Mária  
 bizottsági tag       bizottsági elnök  


