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7/a/2017. 

 

 

Jegyzőkönyv 
 

 

 

Készült: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és 

Turisztikai Bizottsága 2017. szeptember 12-én 8:00 órakor tartott NYÍLT 

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 

Pál Gábor  bizottsági tag 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag 

 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 
 

 Sólyomné Gyürk Dorottya  kulturális alpolgármester 

 Alföldiné Petényi Zsuzsanna  vagyongazdálkodási ügyintéző 

 dr. Mészáros Orsolya Ágnes  jogtanácsos 

 dr. Klúcsó Anita  jogtanácsos 

 Bán Edit  szervezési ügyintéző 

 

Meghívott: 
 

 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 5 fő. Elmondja, hogy 

összesen 10 napirendi pont van, amelyeket ezen az ülésen a bizottságnak tárgyalnia kell. 

Javasolja az előterjesztéseket a kiküldött Meghívó szerinti sorrendben megtárgyalni. 

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban, felkéri a bizottság tagjait, hogy a 

szavazzanak a napirend elfogadásáról. 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága (5) igen 

szavazattal a napirendet elfogadja. 
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NAPIREND 

 

  Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő 

   1. 

T.13. 

A Város 2017. évi költségvetéséről szóló 

5/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előterjesztés 
Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 

Novák Andrea 

Tamás Attiláné 

 2.   

T.17. 

A közművelődésről szóló 18/2007. (III.30.) 

Önk. sz. rendelet módosításáról, valamint a 

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit 

Kft-vel kötött fenntartói közművelődési 

megállapodás módosításáról 

Előterjesztés 
Sólyomné Gyürk Dorottya 

kulturális alpolgármester 

dr. Mérész 

Katalin 

 3.  

T.18. 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a szentendrei lokálpatriotizmus 

erősítéséről szóló 19/2017. (V.15.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

Előterjesztés 
Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 

dr. Mészáros 

Orsolya 

 4.   

T.23. 

Pest Megyei Könyvtár alapító okiratának 

módosításáról 
Előterjesztés 

Sólyomné Gyürk Dorottya 

kulturális alpolgármester 
dr. Klúcsó Anita 

5.    

T 24. 

A Szentendréért Közalapítvány alapító 

okiratának módosításáról 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 

dr. Mérész 

Katalin 

6. 
A 2017. évi Szentendrei Jazz- és Borfesztivál 

rendezvényről 
Előterjesztés 

Sólyomné Gyürk Dorottya 

kulturális alpolgármester 

Appelshoffer 

Réka 

7. 
A kulturális célokra elkülönített keretösszeg 

felhasználásáról 
Előterjesztés 

Sólyomné Gyürk Dorottya 

kulturális alpolgármester 

Kozma 

Krisztina 

 8.   

T 29. 

A Dumtsa Jenő u. 9. szám alatti egykori 

szociális bérlakások; valamint a Fő tér 2-5. sz. 

alatti, a Ferenczy Múzeumi Centrum 

használatában lévő üzlethelyiségek 

hasznosítási pályázatainak módosításáról 

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

alapján zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Alföldiné 

Petényi 

Zsuzsanna 

9.  

T.39. 

Városi Kitüntető díjak odaítéléséről                      

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

alapján zárt ülés! 

Előterjesztés 
Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 

Fischerné dr. 

Budai Mónika  

10.  

T.40. 

Pest Megyei Kitüntető díjak 

adományozásának javaslattételéről 

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

alapján zárt ülés! 

Előterjesztés 
Verseghi-Nagy Miklós 

polgármester 

Fischerné dr. 

Budai Mónika 

  Egyebek       
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Boda Anna Mária bizottsági elnök: Mindenekelőtt a nyári fesztivállal és az egész nyári 

programokkal kapcsolatban sok szeretettel gratulál Sólyomné Gyürk Dorottya Kulturális 

Alpolgármester Asszonynak, és az egész csapatnak, mert úgy érzi, hogy minden évben 

nagyon jó volt a nyári fesztivál, és az egész nyári program, de az idei fantasztikusan jó volt. 

Hozzáfűzi, hogy személyes tapasztalata alapján, ha az egész napot ott töltötte volna a 

belvárosban, az is kevés lett volna, tehát nem lehetett választani a jobbnál-jobb programok 

között, és ahogy látta a turisták által is nagyon kedveltek voltak ezek a programok, és az 

idegenforgalom szempontjából is ez nagyon fontos. Rengetegen ellátogattak a fesztiválra és 

eddig minden fórumon csak a megelégedéssel találkoztak, úgyhogy köszöni szépen még 

egyszer a szervezőknek, mert rengeteg munka volt ebben.  

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Hozzáteszi, hogy a Szentendrei 

Kamarazenekarnak is köszönik az együttműködést. 

 

 

 

1. Előterjesztés a Város 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 21.) önkormányzati 

rendelet módosításáról      
 

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

hogy van-e a bizottság tagjai közül valakinek 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 (5) igen 

szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

41/2017. (IX. 12.) KTB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága 

megtárgyalta a Város 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 21.) önkormányzati 

rendelet módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra 

és elfogadásra javasolja. 

 

 

 

2. Előterjesztés a közművelődésről szóló 18/2007. (III.30.) Önk. sz. rendelet 

módosításáról, valamint a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft-vel kötött 

fenntartói közművelődési megállapodás módosításáról    

 

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 megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolásáról. 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága (5) igen 

szavazattal a következő határozatot hozza:  
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42/2017. (IX. 12.) KTB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága 

megtárgyalta a közművelődésről szóló 18/2007. (III.30.) Önk. sz. rendelet módosításáról, 

valamint a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft-vel kötött fenntartói 

közművelődési megállapodás módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

 

3. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szentendrei 

lokálpatriotizmus erősítéséről szóló 19/2017. (V.15.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

 

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

hogy a lokálpatriotizmus erősítéséről van szó, az újonnan beköltöző családokat szeretné 

köszönteni a Város. Említi, hogy az elsősöket és az érettségizőket már az idén is köszöntötte 

az önkormányzat. Felkéri a bizottsági tagokat, hogy amennyiben nincs további kérdés, 

hozzászólás, szavazzanak a harmadik napirendi ponthoz tartozó előterjesztés megtárgyalásra 

és elfogadásra javasolásáról is. 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága 4 igen és 1 

tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

43/2017. (IX. 12.) KTB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága 

megtárgyalta Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szentendrei 

lokálpatriotizmus erősítéséről szóló 19/2017. (V.15.) önkormányzati rendelete 

módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

 

 

 

4. Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtár alapító okiratának módosításáról 

 

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

hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, mert Werner Ákos Igazgató Úr is jelen van 

az ülésen.  

 

Szegedi István bizottsági tag: Elmondja, hogy két kérdése lenne a névváltozással 

kapcsolatban, de mindkettő csak technikai jellegű. Az egyik kérdése az, hogy tudomása 

szerint úgy van az elnevezés, hogy Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár, az általános nem így 

szokott lenni, legalábbis például a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, vagy az Országos 

Széchényi Könyvtár esetében, ahol mindig elől van a település neve, tehát ez miért tér el az 

általánostól. A másik kérdése az lenne, hogy az új elnevezés mekkora terhet ró a Könyvtárra, 

az új arculat, a szerződések tekintetében. 

 

Werner Ákos Pest Megyei Könyvtár igazgató: Elmondja, hogy Sólyomné Gyürk Dorottya 

Kulturális Alpolgármester Asszonynak volt egy ilyen elképzelése, hogy Hamvas Béla emlékét 
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örökítsék meg egy méltó intézmény nevében is. Említi, hogy igazgatóként nagyon sok 

adminisztratív teendője lesz ezzel a feladattal, hogy átnevezik a könyvtárat. Személyesen ő 

nem ragaszkodna hozzá. Legalább két hónap is lesz, mire ezt az OTP-nél, és minden más 

szervezetnél át lehet íratni. Új aláírási címpéldány kell, hogy készüljön mindenhol, az összes 

partnert ki kell értesíteni. Ezzel tehát sok feladat lesz. Azzal kapcsolatban, hogy miért ez 

lenne a nevük, azt gondolja, hogy az, hogy a Pest Megye benne maradjon, azt fontosnak érzi, 

mert azt is lehetne, hogy Hamvas Béla Megyei Könyvtár, de azt gondolja, hogy azt hagyják 

benne, hogy Pest Megyei, hogy messziről is lehessen tudni, hogy melyik megyéhez kötődik. 

Van nagyon sok olyan könyvtár, amely nevében nem őrzi, hogy melyik megyében van. 

Egyrészt, ha nagyon hosszú a könyvtár elnevezése, az nyelvtörővé válik - náluk ez egy szótag, 

ezért ezt indokoltnak tartja. Másrészt van egy olyan törvény módosítás most, ami egy olyan 

elnevezést akar rárakni azokra a könyvtárakra, amelyek megyei könyvtárak, hogy Megyei 

Hatókörű Városi Könyvtár - ez aztán végképp hosszú lenne, viszont ha benne hagyják azt, 

hogy Pest Megyei, akkor tulajdonképpen egyértelműen utalnak arra, hogy mely megyében és 

milyen hatókörrel bír ez az intézmény. Ha például Hamvas Béla Könyvtárnak neveznék el, 

akkor ez így biztos, hogy nem működne, a Minisztérium ezt felülírná. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Hozzáteszi, hogy a logóhoz pedig 

nem kell nyúlni, mert ha marad a PMK, akkor az ugyanúgy lenne. 

 

Werner Ákos Pest Megyei Könyvtár igazgató: Elmondja, hogy ezen az arculaton, amelyet 

eddig kialakítottak, nem szeretne nagyon változtatni. Úgy érzi, hogy most elindultak jó 

irányba, a honlapot is szeretnék megújítani. Nemrég kiírtak egy pályázatot, és szeretnének 

sikeresen pályázni, és valamennyi pénzt nyerni, melyből a honlapot is rendbe raknák, az sem 

egy egyszerű művelet. 

 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Hozzáfűzi a névvel kapcsolatban, hogy a Fővárosi 

Szabó Ervin Könyvtár azt jelenti, hogy Szabó Ervin Könyvtár egy hálózat, és van több 

kiskönyvtára. Ha úgy lenne, hogy Pest Megyei Hamvas Béla Könyvtár, akkor úgy nem 

egyértelmű, hogy az az egy van belőle, ez a magyar nyelv szépsége, ebben az esetben tehát az 

lenne a jelentéstartalma, hogy a Pest Megyei, de van ezenkívül más Hamvas Béla Könyvtár is. 

Ha viszont Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár, akkor egy Hamvas Béla könyvtár van. 

 

Werner Ákos Pest Megyei Könyvtár igazgató: Elmondja, hogy a név általában az 

elnevezőjével szokott kezdődni, például, ha megnézik azt, hogy Katona József Könyvtár. 

Hozzáteszi, hogy az más kérdés, hogy Pest Megyében van egy másik Hamvas Béla Könyvtár 

is, és hogy ez az ő szívfájdalma, jelezte ezt korábban is már Sólyomné Gyürk Dorottya 

Kulturális Alpolgár-mester Asszonynak. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Hozzáteszi, hogy azt sajnos nem 

tudja bezáratni. Példaként említi, hogy ez olyan, mint a Kossuth Lajos utca. 

 

Werner Ákos Pest Megyei Könyvtár igazgató: Elmondja, hogy igen, ez így van, illetve volt 

még egy másik megfontolás is, hogy ne csak simán Hamvas Béla Könyvtár legyen - de ezek 

szintén technikai dolgok -, mert ez a rövidítés, hogy HBMK ez a Hajdú-Bihar Megyei 

Könyvtár rövidítése, igaz, hogy azóta már átnevezték Méliusz Juhász Péter Könyvtárnak, ez 

egyébként a debreceni megyei könyvtár, de a rövidítést a honlap címükben megőrizték, olyan 

értelemben, ha valaki ezt a rövidítést beírja az interneten, akkor rögtön eljuthat a Méliusz 

könyvtár oldalára, tehát ezt a rövidítést sem tudnák használni internetes fórumon, mert ez is 

már foglalt.  
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Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Hozzáfűzi, hogy meg fogják találni 

a jövőben is az olvasók. 

 

Werner Ákos Pest Megyei Könyvtár igazgató: Említi, hogy a PMK rövidítést nyilván nem 

fogják megszüntetni, mert már annyira bejáratott, tehát ez a cím mindenképpen rájuk fog 

utalni a jövőben is. 

 

Szegedi István bizottsági tag: Megköszöni a tájékoztatást.  

 

Pál Gábor bizottsági tag: Elmondja, hogy maximálisan támogatja ezt az előterjesztést, azt 

szeretné még megkérdezni, hogy hány Hamvas Béla Könyvtár van az országban, és Pest 

Megyében még pontosan hol van. 

 

Werner Ákos Pest Megyei Könyvtár igazgató: Elmondja, hogy Pest Megyében 

Százhalombattán van Hamvas Béla Könyvtár, Hamvas Béla Városi Könyvtár a pontos 

elnevezése. Hozzáteszi, hogy ami nehéz még ebben, hogy egyébként szakmailag egy jegyzett 

könyvtár, tehát nem egy 28. könyvtár az országban. 

 

Pál Gábor bizottsági tag: Hozzáfűzi, hogy nyilván így van, és véleménye szerint nagyon 

életszerűtlen lenne az, hogy ha valaki szeretne ellátogatni ebbe a könyvtárba, akkor 

Százhalombatta helyett véletlenül Szentendrére jönne, vagy fordítva, tehát valószínű, hogy 

nem kevernék össze a kettőt. Úgy véli, hogy indokolt lenne nyugodtan Hamvas Béla 

könyvtárnak nevezni, attól még, hogy csak ez a neve, hogy Hamvas Béla Könyvtár, nem fog 

az emberek fejében zavart okozni, tehát nem tévesztenék össze a kettőt.  

 

Werner Ákos Pest Megyei Könyvtár igazgató: Elmondja, hogy Hamvas Béla 

Magyarországon több helyen kényszermunkában, gyártelepeken dolgozott, tehát lehetne akár 

még Inotán is róla elnevezve ugyanúgy könyvtár, de Tiszaújvárosban is van tudomása szerint 

még egy Hamvas Béla Könyvtár.  

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Hozzáfűzi, hogy így van, de a 

választott hazája Szentendre. 

 

Werner Ákos Pest Megyei Könyvtár igazgató: Elmondja, hogy Magyarországon legalább 

3-4 Hamvas Béla könyvtár még biztos van, lehet, hogy egy picit több is, úgyhogy nem ők 

lennének ez elsők, akik ezt a névadót választanák. 

 

Boda Anna Mária bizottsági 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 4 igen és 1 

tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

44/2017. (IX. 12.) KTB sz. határozat 

 

Szentendre Város 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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Boda Anna Mária bizottsági elnök: Megköszöni Werner Ákosnak, a Pest Megyei Könyvtár 

igazgatójának az ülésen való részvételt. 

 

 

 

5. Előterjesztés a Szentendréért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 

 

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

hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése. Elmondja, hogy a Kuratóriumnak a jövőben 

három tagja lesz, Verseghi-Nagy Miklós Polgármester Úr marad az elnök, és két új 

kuratóriumi tag lesz. 

 

Pál Gábor bizottsági tag: Kérdezi, hogy ki lenne a két új kuratóriumi tag. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Elmondja, hogy a két új kuratóriumi tag: Willemse 

Jolán, és Kívés Zoltán.  

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Hozzáteszi, hogy azért szükséges a 

módosítás, mert nem lehetett a tíz embert összehívni, nem működött. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Megjegyzi, hogy nagyon nehezen lehetett kezelni ezt a 

hatalmas alapítványt, kuratóriumot. Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. 

Felkéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztés határozati javaslatának 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolásáról.   

 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága (5) igen 

szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

45/2017. (IX. 12.) KTB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai 

Bizottsága megtárgyalta a Szentendréért Közalapítvány alapító okiratának 

módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

 

 

 

6. Előterjesztés a 2017. évi Szentendrei Jazz- és Borfesztivál rendezvényről 

 

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

ismét egy fantasztikus hétvége elé néznek, mindenkit várnak szeretettel a programra. 

Mindenkinek csak ajánlani tudja a Hot Jazz Band koncertet. 

 

Szegedi István bizottsági tag: Kérdezi, hogy mennyi borászt hívtak meg a Borfesztiválra. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Elmondja, hogy pontosan nem tudja, de biztos, hogy 

sokan lesznek, mert az udvarokban is lesznek borkóstolók. 
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Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Elmondja, hogy az udvarokban lesz 

nagyjából tíz, és a Dumtsa Korzón is lesz egy borutca, ott is lesz véleménye szerint legalább 

10 helyszín. 

 

Szegedi István bizottsági tag: Érdeklődik, hogy a Dumtsa Korzón is lesznek akkor kiállítók. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Elmondja, hogy igen, és ez is házak, 

udvarok tematika lesz, tehát házigazdák lesznek és a hozzájuk kötődő borászok, tehát minden 

szentendrei meg van szólítva, Bödőcs Orsolya, Kecze Zoltán, Balogh Zsuzsa, Kovács Zoltán 

és ezen kívül még például a Pap Lajosék udvarában lesz a Heimann Borászat, és így tovább, 

tehát e tematika mentén.  

  

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Érdeklődik, hogy ott a Szamár-hegyen? 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Elmondja, hogy igen, ugyanúgy, 

mint ahogyan a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál alkalmával az udvarokat 

megnyitották, ugyanúgy a boros események bekerülnek az udvarokba és ott lesz a zene, ott 

lesznek a kóstolók, a beszélgetések, a vetítések, és közben ott lesz a borutca is a kevésbé 

hangsúlyos borászatoknak. Említi, hogy vesznek egy pohármosó gépet, és üvegpohár lesz. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Említi, hogy igen, ez nagyon fontos. 

 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Elmondja, hogy kétségtelenül jobb az úgy, hogyha a 

műanyag pohár helyett üvegpohár lesz. 

 

Pál Gábor bizottsági tag: Hozzáfűzi, hogy régebben kicsit kevés volt az árusító hely, nagy 

sorok voltak és volt a Sörfesztiválon öt-hat sörárus, a Borfesztiválon öt-hat borárus, 

egyébként meg még minden más is volt, minden egyebet árultak. 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Elmondja még, hogy ez alkalommal 

idén borvacsorák is lesznek a vendéglőkben. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Hozzáteszi még, hogy borral kapcsolatos előadások is 

lesznek.  

 

Pál Gábor bizottsági tag: Érdeklődik, hogy a Dunakorzón és az éttermekben is lesznek 

kiállítók. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Elmondja, hogy az éttermek is bele 

vannak ebbe vonva, de gasztro utca nem lesz a Dunakorzón.  

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Megemlíti, hogy a kiállítók ezúttal a Dumtsa utcán 

lesznek. További kérdés, hozzászólás nem lévén, felkéri a bizottsági tagokat, hogy 

szavazzanak az előterjesztés határozati javaslatának elfogadásáról. 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága (5) igen 

szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

46/2017. (IX. 12.) KTB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Kulturális és Turisztikai Bizottsága úgy dönt, hogy 
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1. a 2017. évi Szentendrei Jazz- és Borfesztivál városi rendezvény programtervezetét a 

határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy a Szentendrei Jazz- és Borfesztivál programokhoz, és a 

gasztronómiai kirakodóvásárhoz szükséges elektromos áram használati díját az 

Önkormányzat 2017. évi közvilágítási előirányzata terhére biztosítsa. 

 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy a Szentendrei Jazz- és Borfesztivál rendezvény 

programjainak lebonyolítása érdekében a rendezvény idejére támogassa, hogy a 

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. használhassa a Városi Vendégházat és 

udvarát, az Alkotmány utcai Vendégház udvarát, és a Dumtsa 9. számú ingatlan udvarát 

borkóstolók, és borral kapcsolatos előadások megtartása céljából.  

 

Felelős: Kulturális Alpolgármester, Polgármester  

Határidő: azonnal 

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

Szolgáltató NZrt., Közgazdasági Iroda 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

7. Előterjesztés a kulturális célokra elkülönített keretösszeg felhasználásáról 

 

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

hogy a 3 millió Ft-os kulturális keretösszegből szeretnének 656.000 Ft + Áfa, azaz 833.120 Ft 

összeget felhasználni a Szentendrei Jazz- és Borfesztiválon fellépő Hot Jazz Band 

támogatására. 

 

Pál Gábor bizottsági tag: Érdeklődik, hogy mi lenne a támogatás célja. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Elmondja, hogy ezzel az összeggel a Hot Jazz Band 

koncerten való fellépését támogatnák, tehát ez tulajdonképpen a fellépési díj. További kérdés, 

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

határozati javaslatának elfogadásáról. 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága 3 igen és 2 

tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

47/2017. (IX. 12.) 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. mellékletébe a kulturális célokra 

tervezett 3.000.000 Ft összeg terhére a Szentendrei Jazz- és Borfesztivál támogatására 

656.000 Ft + ÁFA támogatást nyújt. 

2. Felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.  
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Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Közgazdasági Iroda, Kulturális és köznevelési referens 

 

 

 

8. Előterjesztés a Dumtsa Jenő u. 9. szám alatti egykori szociális bérlakások; valamint a 

Fő tér 2-5. sz. alatti, a Ferenczy Múzeumi Centrum használatában lévő üzlethelyiségek 

hasznosítási pályázatainak módosításáról  

 

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

Fő tér 2-5. sz. alatti Kereskedőházban található helyiségre vonatkozik, azzal kapcsolatban 

korábban egy pályázatot írtak ki, és most ezt módosítják.  

 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Érdeklődik, hogy a volt Múzeum Café helyiségéről van 

szó. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Elmondja, hogy igen. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Elmondja, hogy megkapták közben 

a 10 milliárd Ft-ot turisztikai célú fejlesztésre, és abban 2,6 milliárd Ft-tal benne van a 

Kereskedőház és nem tudják, hogy az épület 2 vagy 3 év múlva kerül felújításra. 

 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Kérdése Sólyomné Gyürk Dorottya Kulturális 

Alpolgármester Asszonyhoz, hogy ott mi a terv, marad üzlethelyiség. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Elmondja, hogy nem, hosszútávon 

hozzácsatolnák ezt a Múzeumhoz, mert a múzeumi kiállítótérnek nincsen normális entrée-ja - 

nincs egy ruhatár, nincs egy pult, nincs egy múzeumshop, tehát szűk. Az az elképzelés, hogy 

ott egy kis kávézót kialakítanának és normálisan lehetne megérkezni a kiállítótérbe. 

Minimális méretére tekintettel amúgy sem nagyon alkalmas az a helyiség másra, tehát ott 

rendes gasztronómiát nem lehet csinálni, csak egy melegítő konyhát lehetne ott kialakítani, de 

azt is nagyon szűkösen. Ott minőségi vendéglátást, abban a térben nem lehet kialakítani. 

 

Pál Gábor bizottsági tag: Érdeklődik, hogy melyik ez az épület. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Elmondja, hogy a Kereskedőház, a 

Képtár Fő téri épülete. A helyiségbérlet időtartamára vonatkozóan módosítják a pályázati 

kiírást, ezzel a feltétellel adnák bérbe, tehát ne csapjanak be azzal senkit, hogy itt egy 

hosszútávú helyiségbérletről van szó, nehogy valaki hosszabb időre gondoljon, hogy ez egy jó 

befektetés lenne, tehát egy rövid időre szóló, egy éves határozott idejű szerződés kerülne 

megkötésre. Ha valakit ilyen rövidtávon is érdekel, akkor erre van most lehetőség. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Hozzáfűzi, hogy a Dumtsa Jenő u. 9. szám alatt 

található helyiségcsoport pályázatával kapcsolatban annyi a változás, hogy a pályázat 

benyújtási határidejét 2017. október 9-ére meghosszabbítják.  

 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Érdeklődik, hogy a Dumtsa Jenő u. 9. sz. alatti 

ingatlanban most mi található. 
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Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Elmondja, hogy ott van, ahol 

jelenleg a Csokibolt, az udvar felőli épület.  

 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Érdeklődik, hogy most ki használja azt az épületet. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Elmondja, hogy azt a helyiség-

csoportot, amiről szó van, már évek óta nem használják, mert romokban van. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Érdeklődik, hogy ezzel kapcsolatban van-e még 

valakinek kérdése. 

 

Pál Gábor bizottsági tag: Érdeklődik, hogy a Fő tér 2-5. sz. alatti ingatlanban kialakításra 

kerülő kávézót, ami majd a Múzeumhoz kerül, majd az fogja üzemeltetni, aki most kibérli, 

tehát ugyanaz fogja majd hosszútávon is üzemeltetni, aki most rövid időre kibérli. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Elmondja, hogy valószínűleg nem. 

Hozzáfűzi, hogy nem hinné, mert most egy éttermet adnak bérbe, és akkor meg majd csak 

már sütemény és kávé lesz, de ez a Képtárra vonatkozó részletes koncepciótervben - ami már 

készül, benne lesz, és tulajdonképpen ezt majd csak abból lehet megtudni.  

 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Hozzáteszi, hogy tulajdonképpen, addig, amíg a 

Képtárnak - az egész épületnek, a Kereskedőháznak a pincétől a padlásig meg nem történik a 

rekonstrukciója, értelmetlen ott bármit is tartani, mert pillanatnyilag kiállítótérnek nem 

használható. Ott a padlóburkolat és egyebek levétele, visszarakása, vagy átalakítása 

véleménye szerint nagy munka lenne, emiatt érdemesebb akkor addig is hasznosítani, mert a 

Múzeumnak úgyis folyamatosan szüksége van bevételre. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Elmondja, hogy ha a jelenlegi 

bérlőtől átveszi a következő bérlő, mire a felújításra sor kerülhetne, ez elhúzódhat akár két 

évig is. 

 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Hozzáfűzi, hogy ez egy provence-i stílus, ami nem 

éppen Szentendrére lenne jellemző. 

 

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

bizottsági tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztés határozati javaslatának megtárgyalásra 

és elfogadásra javasolásáról. 

 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága 4 igen és 1 

tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

48/2017. (IX. 12.) KTB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai 

Bizottsága megtárgyalta a Dumtsa Jenő u. 9. szám alatti egykori szociális bérlakások; 

valamint a Fő tér 2-5. sz. alatti, a Ferenczy Múzeumi Centrum használatában lévő 

üzlethelyiségek hasznosítási pályázatainak módosításáról készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
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9. Előterjesztés a Városi Kitüntető díjak odaítéléséről  

 

 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés, amelyről külön jegyzőkönyv 

készül! 

 

 

 

10. Előterjesztés a Pest Megyei Kitüntető díjak adományozásának javaslattételéről 

 

 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés, amelyről külön jegyzőkönyv 

készül! 

 

 

 

Egyebek 

 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Érdeklődik, hogy van-e az Egyebekhez valakinek 

kérdése.  

 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Elmondja, hogy a Galéria Savarián felfedeztek egy 

olyan műtárgy-együttest, amely a XX. század első éveiben Szentendrén működő Csoknyay 

Fegyver Kézi Szerszámgyárnak a tárgyaiból egy gyűjtemény, mely 110.000 Ft-ba kerül és 

nagyon sürgősen meg kellene venni, mert különben elviszi valaki ezt a tárgy-együttest. Egy 

olyan anyagról van szó, mely a Múzeum gyűjteményét gyarapítaná, mivel a Múzeumnak 

nagyon kicsi az ipartörténeti gyűjteménye és a helytörténészek azt mondták, hogy rögtön ezt 

ki is tennék a helytörténeti kiállításba egy gyártörténeti anyaggal együtt, tehát nem raktári 

készletként szerepelne ez az anyag.  

Pál Gábor bizottsági tag: Javasolja, hogy a Bizottság kérje, hogy kerüljön be a Képviselő-

testület elé ez az anyag. 

Négyessy Katalin bizottsági tag: Említi, hogy a Bizottság ezt biztosan támogatja. 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Hozzáteszi, hogy úgy gondolja, hogy ezért a 

gyűjteményért - a kulturális keretből - 110.000 Ft egy város számára nem jelent olyan nagy 

kiadást, és úgyis ha meg tudják venni, akkor nyilván ki lesz írva rá, hogy Szentendre Város 

vásárolta meg és egyébként is a város a Múzeum fenntartója, tehát ennek nincs már 

jelentősége. 

Pál Gábor bizottsági tag: Hozzáfűzi, hogy jó helyre kerül a pénz. 

Négyessy Katalin bizottsági tag: Javasolja, hogy a Bizottság szavazzon. 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Elfogadja Krizbainé Szabó Éva javaslatát, érdeklődik, 

hogy mindenki egyetért-e azzal, hogy támogassák Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag által 

említett műtárgy-együttes kulturális keretből történő megvételét. Szentendre Város Képviselő-

testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága egyöntetűen támogatja a javaslatot, a 

3.000.000 Ft kulturális keretösszegből 110.000 Ft felhasználásával a XX. század első éveiben 
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Szentendrén működő Csoknyay Fegyver Kézi Szerszámgyárnak a tárgyaiból megvételre 

ajánlott műtárgy-együttesnek az ipartörténeti gyűjtemény gyarapítására, a Helytörténeti 

Kiállításon való kiállítása céljából Ferenczy Múzeumi Centrum részére történő 

megvásárlásának támogatását.  

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Megköszöni a támogatást, és elmondja, hogy a 

Ferenczy Múzeumi Centrum részéről Tyekvicska Árpád történész, osztályvezető lesz ennek a 

felelőse, aki úgy tudja, hogy fel is vette már a kapcsolatot azzal a személlyel, aki ezt a 

gyűjteményt megvételre ajánlotta, csak egyelőre nem mert neki igent mondani. Említi, hogy 

azt már sikerült megtudni, hogy számlaképes az illető, tehát abszolút gyorsan lehet majd ezt 

intézni. Elmondja, hogy akkor telefonon szól ez ügyben Tyekvicska Árpádnak. 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Elmondja, hogy a Bizottság megszavazta, és Sólyomné 

Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester és Kozma Krisztina kulturális és köznevelési 

referens az illetékes ez ügyben. Továbbá elmondja, hogy kérik, hogy abból a bizonyos 3 

millió Ft-os kulturális keretből azonnal különítsenek akkor el erre. 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Nagyon köszöni. 

Pál Gábor bizottsági tag: Egyetlen kérése lenne még. Megemlíti, hogy a múltkor egy 

sajtóhír volt belőle, hogy a Kormányzat döntött a Dunakanyari térségi támogatásokról.  

Szentendrét két támogatás érinti, az egyik a bicikliút fejlesztése, kijavítása, a meglévőnek 

sajnos nem a folytatása, az a piktogramos bicikliút, amely véleménye szerint megérne egy 

misét. Úgy gondolja, hogy az egyetlen ésszerű megoldás egy EU szabvány szerinti bicikliút 

építése lenne. Sem a bicikliseknek, sem pedig a városlakóknak nem lesz ebben köszönet. A 

másik támogatási forma, 2 milliárd Ft körüli összeg a Dunakorzó felújítására lett kiírva - 

hozzáteszi, hogy így jelent meg ez a sajtóban és a közlönyben is. Említi, hogy véleménye 

szerint, ha Szentendrén megnézik azt, hogy hová kell utoljára pénz, az éppen a Dunakorzó 

lenne. Személy szerint véli így, belvárosiként. 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Elmondja, hogy véleménye szerint ez a pénz éppen arra 

lenne elég, hogy a burkolatokat ott megcsinálják. 

Pál Gábor bizottsági tag: Érdeklődik, hogy megoldható-e az, hogy a következő bizottsági 

ülésre erről egy jelentést, vagy tájékoztatást kapjanak. 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Elmondja, hogy természetesen, és aki ebben illetékes, 

jöjjön el az ülésre és erről röviden majd beszámoljon. Hozzáteszi, hogy ennek még majd 

személyesen is utánanéz. Említi, hogy úgy gondolja, hogy amikor volt a gátbontás és a mobil 

gátépítés, akkor nem volt elég a pénz arra, hogy ott a burkolatot viacolorral beburkolják, ezért 

van az az apró kis kavicsos megoldás, ami nagyon sok embert bosszant, és már számtalan 

bejelentést is kapnak ezzel kapcsolatban, mert biciklivel nem lehetne rámenni, de rámennek, 

babakocsit nem lehet rajta tolni, mert elakad rajta a kocsi, tehát sok gondot okoz ez az apró 

kavicsos megoldást. 

 

Pál Gábor bizottsági tag: Hozzáteszi, hogy ezt megérti, és nyilván ezen már nem lehet 

változtatni, a Kormány akkor célzottan döntött. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Elmondja, hogy a kerékpárúttal kapcsolatban is kérnek 

akkor egy illetékest, aki tájékoztatást ad, ha Pál Gábor bizottsági tag úgy gondolja, hogy 

szükséges. Úgy tudja, hogy a balesetveszély miatt az önkormányzat nem akart ebbe 
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belemenni, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-n, tehát a közútkezelőn volt a döntési határozat, 

hogy vállalják, hogy a 11-es számú főúton mehet a bicikliút. Megjegyzi, hogy ebben a 

kérdésben a biciklis társaságok is roppant erőszakosak voltak, hogy nekik ez kell. Ugyanúgy 

gyalogost is elüthet a biciklis, tehát ő csak tényleg azt kívánja, hogy ne legyen majd baleset. 

Továbbá elmondja, hogy az ülésről készített jegyzőkönyvet személye mellett Pál Gábor 

bizottsági tagnak kell majd aláírnia. 

 

 

Több napirendi pont nem lévén az elnök 9:35 órakor bezárja az ülést. 

 

 

K.m.f. 

 

   Pál Gábor    Boda Anna Mária  
 bizottsági tag       bizottsági elnök  


