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Szám: 21/2016. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2016. december 1-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel  

a Városháza Dísztermében tartott közmeghallgatásáról 

 

 

 

 

Jelen lévő képviselők:  Verseghi-Nagy Miklós polgármester, Petricskó Zoltán általános 

alpolgármester, Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális 

alpolgármester, Boda Anna, Dombay Zsolt, Fülöp Zsolt, Holló 

István, Horváth Győző, Kubatovics Áron, Kun Csaba, Magyar 

Judit, Pintér Ádám, Szegedi István és Zakar Ágnes képviselők 

         

Hivatalból jelen 

van az ülésen:  dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester, dr. Gerendás Gábor 

jegyző,  dr. Dóka Zsolt aljegyző, Kéri Mihály gazdasági vezető, 

Novák Andrea közgazdasági irodavezető, dr. Weszner Judit 

városfejlesztési irodavezető, Kolozs János főmérnök, Aba Lehel 

főépítész, Solymosi Heléna kommunikációs központ vezető, 

Kulturális Nonprofit Kft. általános ügyvezető, dr. Mérész Katalin 

jogtanácsos, dr. Ligetfalvi Kinga közigazgatási és adó irodavezető, 

Szirmai Erika építéshatósági irodavezető, Márton Andrea 

vagyongazdálkodási irodavezető, Alföldiné Petényi Zsuzsanna 

vagyongazdálkodási ügyintéző, Kállai Zsuzsa a közterület-felügyelet 

csoportvezetője, Jámbor Ferenc közbiztonsági vezető, Zeller András 

ügyfélszolgálati irodavezető, Radányi Magdolna közterületi 

koordinátor, Kudett Krisztina zöld referens, Budai Mónika jegyzői 

kabinetvezető, Bartha Enikő az Önkormányzati és Szervezési Iroda 

vezetője, Kondacsné Nagy Ágnes testületi referens 

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 
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Szolgáltató Kft.   Drégely Miklós ügyvezető 

 

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.  Mandula Gergely vezérigazgató 

     Adamovszky-Répánszky Júlia fűtőmű divízióvezető 

     Czakó Ádám városgazdálkodási divízióvezető 

     Czibik Eszter parkfenntartási koordinátor 

     Fehér Zoltán közétkeztetési divízióvezető 

     Pálinkás Attila hulladékgazdálkodási divízióvezető 

     Reményi Gabriella gondnoksági divízióvezető-h. 

     Stattner Judit parkolási divízióvezető 

   dr. Varga Péter gondnoksági divízióvezető 
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Szentendrei Rendőrkapitányság Kovács László r.alezredes, rendőrkapitány 

      

Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság, Szentendre Hivatásos Földváry Péter tű.szds., parancsnokhelyettes 

Tűzoltó-parancsnokság 

 

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Korbely László tű.fhdgy., kiemelt főelőadó 

Igazgatóság, Vác Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség Hatósági Osztály     

 

DMRV Zrt.    Dobó István üzemvezető 

     Kocskovszki Zoltán művezető  

     Szabó Imre fenntartási üzemvezető 

 

 
 

dr. Gerendás Gábor jegyző: köszönti a megjelenteket, a képviselőket, az Önkormányzat 

vezetőit és a társintézmények meghívott vendégeit. Megállapítja, hogy a közmeghallgatás a 

Képviselő-testület részéről 14 fővel határozatképes. A bevezetőben összefoglalja, hogy 

milyen szabályok mentén működik a közmeghallgatás. Az első szabály, hogy a Képviselő-

testületnek határozatképesnek kell lennie. A mai közmeghallgatáson, mint speciális képviselő-

testületi ülésen a testület határozatot nem hoz, illetve rendeletet sem fogad el. A 

közmeghallgatás szabályait a Képviselő-testület határozta el a Szervezeti és Működési 

Szabályzatában. Ezek közül az egyik rendelkezés, hogy a közmeghallgatás időtartama három 

óra, a Polgármester úr vezeti és adja meg a szót a kérdések, javaslatok elmondására, valamint 

a válaszadásra. Jelzi, hogy új dolog a korábbiakhoz képest, hogy idén lehetőség volt arra, 

hogy írásbeli kérdéseket tegyen fel a lakosság. Többen éltek ezzel a lehetőséggel és az 

SZMSZ rendelkezéseinek megfelelően elsőként az írásbeli kérdésekkel és az azokra adott 

válaszokkal kezdenek, ezt követően lehet feltenni a kérdéseket. A szóban elhangzott 

kérdésekre igyekeznek helyben megadni a válaszokat, ha ennek mégsem tudnak eleget tenni, 

akkor a rendelet rendelkezéseinek megfelelően 15 napon belül írásban fognak választ küldeni. 

Kiemeli, hogy a Szervezeti- és Működési Szabályzat rendelkezései szerint annak érdekében, 

hogy mindenki szót kaphasson, minden hozzászóló egy alkalommal és legfeljebb öt percben 

mondhatja el észrevételét, teheti fel kérdését. Az idő leteltével egy hangjelzés lesz hallható. 

Megjegyzi még, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül. Kéri, hogy minden hozzászóló adja meg 

nevét, címét annak érdekében, hogy a jegyzőkönyvben rögzíteni tudják, illetve írásbeli választ 

tudjanak küldeni. Átadja a szót Verseghi-Nagy Miklós polgármester úrnak. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: sok szeretettel köszönt mindenkit. Elmondja, hogy az 

írásban feltett kérdésekre válaszol. A Civil Kotta csoport kérdéseire tér rá. 

 

„A Radnóti M. utcában – a Szmolnica sétánnyal párhuzamosan – egy kb. 45 lakásos 

társasház alapterületét tarolták le. A területet Szentendre Város Önkormányzata 

értékesítette 2016 nyarán. Miért tartotta szükségesnek értékesíteni az Önkormányzat a 

területet?  Mire fordítja/fordította az Önkormányzat az értékesítésből származó bevételt?”  
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Jelzi, hogy ezzel kapcsolatban azt kell tudni, hogy az ingatlan 2013-ban lett értékesítésre 

kijelölve. Szentendre Város Képviselő-testülete az értékesítést azért tartotta szükségesnek, 

mert ebből jelentős bevételi források származtak, amelyeket nagyon fontos, életbevágó 

fejlesztésekre tudtak fordítani. Saját forrásból évente mintegy fél milliárd Ft-ot tudnak 

fejleszteni. Összehasonlításként megemlíti, hogy az Egres úti Óvoda 300 millió Ft-ba került, 

200 millió Ft pályázati- és 100 millió Ft saját forrásból épült. Elmondja, hogy útépítésekre, 

ingatlan felújításokra tudja az Önkormányzat az értékesítésekből származó bevételt fordítani.  

 

„Tervezi-e az Önkormányzat a területre építési engedély kiadását annak ellenére, hogy a 

város úthálózata - mind amellett hogy felújításra szorul - már így is túlterhelt, ahogyan a 

közműhálózat is (a DMRV Zrt-nek gondjai is vannak a szolgáltatással időnként az 

elöregedett hálózat miatt a város legkülönbözőbb területein)?”  

 

Elmondja, hogy az építési engedély kiadását az Építéshatóság intézi jogszabályi előírásoknak 

megfelelően. Nem az Önkormányzat hatásköre, hogy adott esetben akár megtagadja az építési 

engedély kiadását. Az úthálózat és a parkolással kapcsolatban kérték a beruházót, hogy a 

jogszabályi előírásokhoz képest plusz parkolóhelyeket létesítsen saját területen belül. Ne 

terhelje parkoló autókkal a város úthálózatát. Értelemszerűen a közműszolgáltatóknak pedig  

biztosítaniuk kell a megfelelő szolgáltatási szintet. 

 

„Milyen módon próbálja az Önkormányzat a város élhetőségét tönkretevő túlzsúfoltságot 

előidéző folyamatokat megállítani, illetve a jelenlegi helyzetet kezelni (a hivatkozott 

telekértékesítés példája is azt sugallja ugyanis, hogy a városvezetés a problémával nemes 

egyszerűséggel nem számol)?” 

 

Elmondja, hogy jelenleg folyamatban van a Településrendezési eszközöknek, azaz a 

Szerkezeti Tervnek és a Helyi Építési Szabályzatnak az átfogó felülvizsgálata. A Képviselő-

testület arra törekszik, hogy semmiképpen ne legyen újabb területek lakóövezetbe vonásával 

további terhelése a városnak. Nyilvánvalóan a korábbi, jelenleg is hatályos Helyi Építési 

Szabályzat lehetővé tesz építkezéseket, melyeket nem lehet megtiltani vagy leállítani. 

Amennyiben a Város építési jogokat vonna el, akkor kártérítést kellene fizetnie, és még 

kevesebb forrás lenne arra, hogy a nagyon fontos infrastrukturális fejlesztéseket megvalósítsa. 

Kiemeli, hogy a HÉSZ-ben nem bővítik azokat a területeket, amitől a Város túlzsúfoltsága 

növekedhetne, másrészt az infrastrukturális fejlesztéseket – mint ahogy az előbb említett 

Radnóti-telek eladásból származó fejlesztési forrással is -, igyekeznek megtenni és utolérni 

azt a szintet, hogy a Város élhetőbbé váljon. Megemlíti még, hogy a meglévő területeken azt, 

hogy mi és hogyan épülhet, szabályzatban nem, de bizonyos rendelkezésekkel lehet még 

korlátozni. Ezeket is a Főépítészi Kabinet vizsgálja, például, hogy hány ház épülhet egy 

telken. 

 

„A belvárosban a Bolgár utcánál szintén társasházat építenek. Hogyan fogja a forgalomtól 

elzárt belváros kiszolgálni az ott élőket?” 

 

Jelzi, hogy ezt a kérdést nem tudták értelmezni, mert az a terület nincs elzárva a forgalomtól. 

Ahol le van zárva, engedélyköteles a behajtás, azonban az ott lakók be tudnak hajtani. 

 

„A jelenlegi lakosságnak ugyanakkor rengeteg zöldterületre volna szüksége, de azok inkább 

csökkennek, mint bővülnek. Mit kívánnak tenni ez ügyben?”  
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Elmondja, hogy a jelenleg zajló szabályozási folyamatban Szentendre zöld területei nem 

csökkennek, hanem bővülnek. A Főépítész úr és a Tervezőiroda kiemelt figyelmet fordít arra, 

hogy az új szabályozás növelje a város zöld területeinek felületét. Az előbb említett Helyi 

Építési Szabályzat hatályban lévő rendelkezései alapján, amire már beépíthetőség vonatkozik, 

az beépíthető. 

 

„Mi lesz a Turul szobor mögött található Szerb kereszt sorsa?” 

 

Elmondja, hogy a szerb Ó-vízi kereszt áthelyezendő egy arra méltóbb helyszínre. Szerb 

egyházzal egyeztettek, és a Tervtanáccsal történt vizsgálatok értelmében a Sztaravodai 

út/Vasvári utca kereszteződésében található zöld járdasziget javasolt a kereszt új helyszínéül. 

A Szentendrei Turul Szoborért Alapítvánnyal aláírták a szerződést, és ennek keretében 

valószínűleg jövő év elején a kereszt áthelyezésre kerül.  

 

„Mikor folytatják és fejezik be a tér átalakítását?” 

 

Jelzi, hogy ez szintén a Szentendrei Turul Szoborért Alapítvány feladata, a szerződést most 

kötötték meg. Elmondja, a Képviselő-testület által erre a célra megszavazott támogatást 

folyósítani fogják, és tavasszal befejezhető a tér kialakítása. 

 

„Miért nem közösségi tervezésben történik az átalakítás?” 

 

Jelzi, hogy azért nincs közösségi tervezés, mert a Turul Alapítvány vette kezébe, és a 

Képviselő-testület úgy döntött, hogy mind a szobor elhelyezése, mind a terület kialakítása az 

Alapítvány feladata. Értelemszerűen egyeztet ez ügyben a lakossággal, de nem az 

Önkormányzat és nem a közösségi tervezés ennek a formája és módja. 

 

„Miért nem volt lakossági véleményeztetés az átépítéssel kapcsolatban? A jelenlegi helyzet 

mind a Turul szoborhoz, mind a Szerb kereszthez méltatlan, egy disszonáns és elcsúfított 

teret kaptak az ott élők egy elkapkodott és átgondolatlan szoborállítás miatt.” 

 

Úgy gondolja, hogy ez a vélemény szubjektív, mellyel nem ért egyet. Szerinte nagyon komoly 

lakossági igény volt arra, hogy a Turul szobrot felállítsák. Éppen ezért volt gyűjtés, melynek 

eredményeképpen jelentős összeg gyűlt össze. Ebből tudta az Alapítvány a szobrot 

megcsináltatni, illetve a teret kialakítani. Az ezzel kapcsolatos helyszín megosztáshoz is 

számos egyeztetés és véleményütközés vezetett el. 

 

„A szemétszállításra milyen hatása van az Önkormányzatnak? Nincs ingyenes konténer, 

csak féléves előjegyzésre. Hónapokig gyűjtik a zöldhulladékot a főutak mentén, a szelektív 

gyűjtés mikéntje, időpontjai ismeretlenek a lakók számára.” 
 
Elmondja, hogy a szemétszállítást a város tulajdonában lévő Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

Hulladékgazdálkodási Divíziója végzi. Ilyen értelemben van ráhatása az Önkormányzatnak. 

Ennek finanszírozása 2016. április 1-től az állami Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 

és Vagyonkezelő Zrt-n keresztül valósul meg. Megemlíti, hogy az ingyenes konténer egy 

plusz szolgáltatás. Ezt a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Terv, illetve jogszabályok nem írják 

elő, hanem Szentendre város önkéntes feladatvállalásként biztosítja a lakosság számára. A 

szelektív hulladékgyűjtéssel, annak időpontjaival kapcsolatos valamennyi információ 

megtalálható az Önkormányzat honlapján. 
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„Tényleg a karácsonyfa alá fogjuk kapni a vaskos szemétdíj-számlát? A legtöbb ember 

decemberben anyagi mélypontra kerül, így év végén és év elején is különösen kellemetlen 

lesz ez a megterhelés.” 

 

Elmondja, hogy az NHKV Zrt. 2016. április 1-től felelőse a számlázási folyamatnak. 

Sajnálatos tény, hogy eddig nem lett kiszámlázva a szemétdíj. A lakosságot ez most egyszerre 

terheli, ugyanakkor jó hír az, hogy a számlák különböző, csúsztatott fizetési határidővel 

rendelkeznek. 

Úgy tudja, hogy 3-4 részletben kell majd befizetni, melyből egy részletet az idei évben kell 

kiegyenlíteni. Hangsúlyozza, hogy a határidőket nem az Önkormányzat határozza meg. A 

Városi Szolgáltató NZrt. bérszámlázás keretében a számlákat technikailag előállítja, 

borítékolja, de a többi mozzanat (mikor, milyen tartalommal, milyen összegben, milyen 

fizetési határidővel kerül kibocsájtásra) az NHKV Zrt. hatásköre. 

 

„A 11-es főúton a szemétszállítás miért csúcsidőben történik?” 

 

Elmondja, hogy kollégáitól azt az információt kapta, hogy a 11-es főutat érintő 

hulladékgyűjtés járattervét a közelmúltban átalakították, hogy ne a munkába járók 

csúcsidejére essen. A csütörtöki gyűjtőjárat először Izbégen kezd, majd csak ezután tér át késő 

délelőtt a 11-es főút hulladékgyűjtésére. 

 

„Meddig tűrik a sittet a város kapujában és a felelősöket mikor és milyen módon 

szankcionálják?” 

 

Elmondja, hogy a város kapujában Holló István képviselőtársuk egyéni vállalkozása található. 

Ezzel kapcsolatban számos felszólítás és intézkedés történt. Sajnos, a mai napig csak 

ígéretekkel rendelkeznek, de tényleges intézkedéseket nem láttak foganatosítani. Kiemeli, 

hogy személy szerint foglalkozik az üggyel, a héten is tárgyalt a Kormányhivatalban dr. 

Tarnai Richárd kormánymegbízott úrral. A konkrét intézkedésekről itt nem adhat 

tájékoztatást, de a szemétkupacnak onnan el kell tűnnie. Jelzi, hogy engedély nélküli 

tevékenység folyik és az Önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt 

felszámolja. 

 

„Úgy tudjuk, évekkel ezelőtt történtek hivatalos mérések a 11-es főút környezet 

szennyezésével kapcsolatban. Kérjük nyilvánossá tenni azokat, vagy ha ez megtörtént, 

akkor információt arról, hogy hol érhetők el.” 

 

Elmondja, hogy Magyarországon a levegőminőség mérését, értékelését az Országos 

Légszennyezettségi Mérőhálózat végzi. A hálózat szakmai irányítása a Földművelésügyi 

Minisztériumhoz tartozik, a mérési eredmények elérhetők a www.levegominoseg.hu oldalon. 

Az Önkormányzat megbízásából levegőszennyezettség mérés nem történt. Megemlíti, hogy a 

Zúzmara utcában végeztek egy mérést teljesen más okból kifolyólag, az ottani lakókkal 

egyeztetve, az Önkormányzat megbízásából. 

 

„A 11-es főút szélesítése nem lehetséges, értelemszerűen a belső sáv szűkítésével és a külső 

sáv bővítésével oldható csak meg egy kerékpársáv felfestése. A döntés meghozatalánál 
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nyilvánvalóan a két legfontosabb szempont az út áteresztőképességének változása illetve a 

biztonság.  

• Milyen döntés előkészítő anyagokból, tanulmányokból dolgozott a város?  

• Ezek megtekinthetőek-e?” 

 

A Polgármester leszögezi, hogy Szentendre Város Képviselő-testülete hozott egy elvi döntést 

arról, hogy támogatja a kerékpáros közlekedést a 11-es főúton. Ugyanakkor az ezzel 

kapcsolatos szakmai döntést, illetve azt, hogy ennek milyen biztonsági előírásai, jogszabályi 

feltételei vannak, a Magyar Közút NZrt-nek és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak kell 

eldönteni. Jelzi, hogy az Önkormányzat ezt elvileg támogatja, sőt anyagilag is beszálltak a 

dologba, például a tervezést az Önkormányzat finanszírozta. Felhívja a figyelmet, hogy a 

szakmai döntéshozatal, biztonsági kérdések a Magyar Közút NZrt-re tartoznak. Jelzi, hogy a 

Város nem dolgozott tanulmányokból, döntés előkészítő anyagokból, hanem elvi döntést 

hozott arról, hogy támogatja ezt a fajta közlekedési formát a 11-es főúton. Hozzáteszi még, 

hogy nem kerékpársáv, hanem kerékpárnyom kerül felfestésre. Ez a piktogramot jelenti, tehát 

elválasztott kerékpársáv nem lesz. 

 

„Korábban rendszeresen takarították az úttestet kefés kocsikkal, ami jelentősen 

csökkentette a por mennyiségét. Ezt ma milyen gyakorisággal végzik el? A Dunakorzó 

kiemelten igényelné a gyakori takarítást, lévén kavicságy szegélyezi.” 

 

Elmondja, hogy saját kefés autós takarítás a 11-es főút mentén történik tavasztól őszig, a 

Magyar Közút NZrt-vel egyeztetve. A kocsi kiemelt szegély mentén tud dolgozni, víz 

spriccelésével végzi a pormentes takarítást, ez 0 Celsius-fok közelében már nem 

alkalmazható. Jelzi, hogy a Dunakorzón a gyöngykavics felszóródás esetében kézi úttisztítás 

segíti az út karbantartását. Tapasztalat alapján heti kétszer szükséges ezt elvégezni. 

Hulladékgyűjtést és síkosság-mentesítést a belvárosban naponta végeznek a téli időszakban is. 

 

„Mikor kerül megoldásra, hogy a közvilágítás ne csak jóval sötétedés után kapcsoljon be?” 

 

Elmondja, hogy Szentendrén az ún. szabványos közvilágítási naptár alapján történik a 

közvilágítás be- és kikapcsolása. Ideális időjárási viszonyok esetén megfelelő, amikor kicsit 

borongósabb az idő, hiába van meghatározva, hogy mikor van napkelte, napnyugta, ha akkor 

kapcsol be a közvilágítás, az már késő, illetve túl korán kapcsol le. Jelzi, hogy 2017. évben 

terveznek egy átfogó, korszerű LED-es közvilágítást, alkonykapcsolós megoldással tudják 

majd ki- és bekapcsolni a rendszert, kivitelezése 2018. évben történik majd meg. 

 

„A rendőri intézkedések rendszeresen zavarják a 11-es főút forgalmát, sokszor néhány 

méterre egy-egy parkolótól a külső sávban ellenőriznek. Várható-e ez ügyben változás?” 

 

Polgármester úr felkéri Kovács László rendőrkapitány urat, hogy e kérdésben referáljon. 

 

Kovács László r.alezredes, rendőrkapitány (Szentendrei Rendőrkapitányság): úgy gondolja, 

hogy szakmai válasz adható, de emberi válasz nem. Többször megtörtént, és amikor jelzést 
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kapott, minden kollégájának meghatározta, hogy ellenőrizzék ezt fokozottan. Ha ilyen 

intézkedést látnak, szigorúan számoltassák el a kollégákat, hogy miért pont ott kell intézkedni, 

és ha nem volt indokolt, akkor lesz következménye. Úgy gondolja, ha van rá lehetőség, akkor 

ki kell vezetni a forgalomból a szabálysértő járművet és olyan helyen kell intézkedni, ahol a 

forgalmat nem zavarja. Reméli, hogy kollégái találnak megoldást, ígéri, hogy mindent 

megtesznek annak érdekében, hogy megszűnjenek az ilyen típusú intézkedések a 11-es 

főúton. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: folytatja a kérdések, észrevételek megválaszolását. 

 

„Tervezik-e a Városháza előtti rész megnyitását az autós forgalom előtt?” 

 

Elmondja, hogy ilyet nem terveznek. 

 

„Hétvégén miért nem ingyenes a parkolás, és hova kerül a beszedett pénz?” 

 

Elmondja, hogy Szentendre kiemelt turisztikai desztináció. Nem szokatlan, hogy hétvégén 

parkolási díjat kell fizetni. Más hasonló, frekventált helyeken is ez a pénz az Önkormányzat 

bevételeihez tartozik. Megjegyzi, hogy többször vizsgálták, ha részben vagy az időtartamot 

csökkentve kedveznének a turistáknak, ennek milyen hatása lenne a költségvetésre. Jelzi, 

hogy ez jelentős bevételi forrás, melyről nem tudott az Önkormányzat lemondani. Tekintettel 

arra, hogy a szentendreiek számára az I. és II. zónában ingyenes a parkolás, a turisták 

kifizethetik a díjat a város részére annál is inkább, mert hétvégén az ideérkező jármű 

sokszorosa annak, mint amennyi a város parkolóhelye, kapacitása. 

 

„A parkolási engedélyeket ne félévente, hanem havonta frissítsék!” 

 

Elmondja, hogy többször felmerült ez a dolog, de ennél jobban nem tudják átalakítani a 

rendszert, próbáltak minden igénynek megfelelni. Nem tartják indokoltnak, hogy havonta 

frissítsék a parkolási engedélyeket. Jelzi, hogy akinek nincs fizetési elmaradása, annak nem 

kell ezzel a kérdéssel foglalkoznia.  

 

„A HÉV-állomáshoz tervezett parkoló ugyan partnerségi egyeztetésre lett bocsátva, azonban 

a vélemények beküldési határideje nem került meghirdetésre. Laikus számára is 

értelmezhető látványterv és leírás nem készült, csak a töménytelen mennyiségű nyers és 

száraz szakmai anyag elérhető, aminek az olvasása és helyén való értelmezése több mint 

nehézkes! Miért? A jövőben mit kívánnak tenni, hogy ilyen helyzet ne állhasson elő?” 

 

Elmondja, hogy különbséget kell tenni, hogy vannak olyan terek, amit közösségi tervezés 

formájában terveznek meg, pl. Postás strand, Füzes-park. A HÉV-állomás parkolója nem 

kifejezetten közösségi tervezés, azonban plusz lehetőséget kívántak biztosítani, hogy a 

szakavatottak is véleményezhessék, hozzászólhassanak. Úgy gondolja, hogy alapvetően 

szakmai kérdés, hogyan kell egy parkolónak kinéznie, illetve funkcionálnia. 

 

„A terv miért nem tesz említést a helyszínen lévő tölgy és hársfákról, holott azok útban 

vannak (csak vadgesztenyéket említ)?” 

 

Elmondja, hogy a helyszínrajzi geometria tervezésekor törekedtek a meglévő faállomány 

megtartására, melynek ellenére 22 db kivágásra kerül. A Római temető utca folytatásában 

lévő – tölgy- és gesztenyefák alkotta - ligetből a mini körforgalomba eső 3 db fa kerül 
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kivágásra. A kivágott fák pótlásra kerülnek és további telepítésre is sor fog kerülni. Kiemeli, 

hogy minden esetben több fa lesz a folyamat végén, mint amennyi az elején volt. 

 

„Hogyan lehet tájékozódni a partnerségi egyeztetés során felmerült észrevételekről és 

véleményekről (a parkolóval kapcsolatosan és általánosságban is értendő a kérdés)?” 

 

Úgy tudja, hogy a partnerségi egyeztetés során felmerült kérdések és vélemények esetében, 

aki ezt a kérdést vagy észrevételt teszi, annak válaszolnak. Tehát ennek nincs nyilvános 

gyűjteménye. Megadja a szót Aba Lehel főépítésznek. 

 

Aba Lehel főépítész: a településrendezési és településfejlesztési eljárások tekintetében a 

partnerségi rend kapcsán elmondja, hogy kormányrendelet rögzíti, hogy milyen eljárásban 

lehet készíteni a dokumentumokat. Ezen eljárásokban a partneri vélemények minden esetben 

bekerülnek egy hivatalos partnerlistába, amelyeket megküldenek a tervezőknek. Utána a 

tervezők készítenek egy kivonatolt kimutatást. Figyelembe veszik az ebből befogadható és a 

városfejlesztési elvek mentén feldolgozható javaslatokat és véleményeket. Már úgy kerül a 

Képviselő-testület elé a településfejlesztési dokumentum teljes anyaga, hogy tartalmazza a 

partneri véleményeket és az ezekre adott tervezői válaszokat, ami onnantól kezdve nyilvános. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: ismerteti a további kérdéseket és azokra adott 

válaszokat. 

 

„A Dunakorzónál a Kertész utcához legközelebb nemrég létesített parkoló kihasználatlan. 

Milyen igény alapján létesült? Mikorra lesz belőle használható, fáktól árnyékos parkoló?” 

 

Elmondja, hogy a parkoló nyári időszakban, hétvégén különösen frekventált és intenzíven 

használt. A telepített platánfák részben a Dunakorzóról kerültek át, ezen kívül kőris és 

juharfákat is ültettek. Jelzi, hogy nem gyors növekedésű fajok, fejlődési ütemük a környezeti 

tényezőktől függ. Várhatóan 8-10 év múlva tudnak pormegkötő tulajdonságukkal a 

mikroklimatikus viszonyok szabályozásában jelentős szerepet betölteni. A parkolónál egy 

innováció is megvalósult. Egy rendszer jelzi, hogy mennyi szabad parkolóhely van a 

Dunakorzón. Ha az autós látja, hogy a Dunakorzón már nincs szabad hely, akkor ezt a 

parkolót tudja igénybe venni. 

 

„Tegyék nyilvánossá a műemlék épületek eladásával kapcsolatos adatokat mind a már 

megtörtént, mind a tervezett ügyletek vonatkozásában!” 

 

Elmondja, hogy műemlék épület értékesítésére a közelmúltban nem került sor és nem is 

terveznek a jövőben ilyet. Utoljára 2011. évben pályázat útján értékesítettek műemlék 

épületet. A teljesség igénye nélkül felsorol néhány felújított műemléképületet: Fő tér 11., Fő 

tér 15-16. homlokzat, Művészet Malom, Dumtsa u. 22., Dumtsa u. 12., Pajor Kúria és jelenleg 

zajlik a Kossuth  L. u. 15. homlokzat felújítása. 

 

„A HÉSZ keretében feltöltött térképek, illetve térkép részletek miért nem tartalmaznak 

jelmagyarázatot (az csak külön dokumentumban, keresve érhető el, ez nehezíti és lassítja az 

értelmezést)?” 
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Felhívja a figyelmet, hogy a véleményezési anyagban minden alátámasztó- és szerkezeti, 

illetve szabályozási tervlap jelmagyarázattal ellátva készül, így értelmezhető. A honlapon 

megtalálható hatályos tervek szelvényekre vannak bontva, melyek mindegyikén valóban nem 

szerepel jelmagyarázat.  A szerkezeti-, illetve szabályozási tervlappal együtt értelmezhető a 

szelvény.  

 

„Laikusként nem, vagy csak nagyon nehezen fedezhetők fel azok a tervezett változások, 

amik a szemlélődőt személyesen is érinthetik, szinte lehetetlen ezt kibogozni és a helyükön 

értelmezni. Mit és mikor kívánnak tenni ennek a javítására? A közérdekű adatokból, 

tervekből, tanulmányokból, történésekből, stb. miért nem érhető el egyszerű, mindenki 

számára érthető és világos kivonatolt változat?”  

 

Elmondja, hogy a településrendezési eszközök készítésének eljárási folyamatára jellemző ez a 

sajátosság. A jogszabályoknak megfelelően kell elkészíteni, így sajnos nem tudnak 

értelmezhetőbb vagy laikusok számára könnyebben emészthető nyelvezetet alkalmazni, 

hiszen  sérülne a precíz jogi tartalom, amelynek benne kell lennie a szabályozásban annak 

érdekében, hogy a későbbiekben jogviták ne alakulhassanak ki. Egy adottság, hogy a HÉSZ 

formailag előírtak szerint készül és ebben a formában lehet véleményezni. 

 

„A város különböző pontjain kihelyezésre kerültek a főbb intézményeket, látnivalókat, stb. 

jelölő térképek, azonban ezek finoman szólva hagynak némi kívánni valót maguk után.  

•  Bár a térképeken nem észak szerepel felül, ezt nem jelzi semmi, azaz nem állapítható meg, 

hogy mi merre van rajta. 

•  Nincs megjelölve, hogy a tájékozódni kívánó személy hol áll a térképen. Sok esetben ez 

nem is lehetséges, mert ez a kihelyezett térképen kívülre esne. 

• Ennek így mi értelme van? 

• Ehhez képest mennyibe került? 

• Ki ellenőrizte a megrendelt munkát, azaz ki a felelős a durva hibákért? 

• Hogyhogy ez még mindig nem került még javításra (mondjuk garanciális keretek 

között)?” 

 

Úgy gondolja, hogy erősen szubjektív a felvetés, hiszen rendszeresen lát a térképek alapján 

tájékozódó turistákat. Sok fontos, hasznos információt tartalmaznak, az „Ön itt áll pont” 

viszont valós probléma, igyekeznek orvosolni. Az idei évben már két alkalommal is pótolták 

felülmatricázással, de sajnos mindig eltávolításra kerültek a tábláról. Az északi irány nem 

szerepel rajta, azonban a Duna vonala egyértelműen segíti a tájékozódást és nem okoz 

problémát a turistáknak. Megjegyzi, hogy az eligazító táblák további hiányosságait ki fogják 

javítani. Készül a következő verzió, mely a következő turistaszezonban már látható lesz. 

 

„Létesült egy lépcsősor és azzal szemben a Bükkös patak feletti vízi-színpad elhelyezését 

lehetővé tevő tér az Apor hídnál, ami mára nagyon rossz állapotba került. Miért nem volt ez 

sosem használva?” 
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Elmondja, hogy üldögélő pihenőhelyként rendszeresen használják az emberek. Előadó-

művészeti produkciók helyszínéül is szolgált, de a Dunakorzón lakók panaszkodtak a zaj 

miatt. 

 

„A padként kialakított lépcsőknek egy részén miért nincsenek ülődeszkák (most azt a hatást 

kelti, mintha nem készült volna el)?” 

 

Elmondja, hogy a vízi-színpad és a lépcső a terveknek és az engedélyeknek megfelelően 

készült el. 

 

„Nem baleset veszélyes-e a létesítmény (kiemelten mondjuk a téli időszakban)?” 

 

Elmondja, hogy vannak olyan lejtős részek, melyeket fagyban nem célszerű kipróbálni, 

egyébként maga a lépcső nem balesetveszélyes. 

 

„Mikor kerül felújításra (ugyanis bár nincs használatban, mégis meglehetősen 

tönkrement)?” 

 

Válasza, hogy a lépcsős ülőfelületet a Városi Szolgáltató NZrt. tavaly újította fel. 

 

„Mind a Dunakorzón, mind a nagy Posta előtti téren kevés a pad, városszerte kevés a 

szemetes, ami van, abból folyamatosan dől ki a szemét. Mikor számíthatunk a 

problémáknak megoldására?” 

 

Elmondja, hogy a padok és szemetes kosarak száma folyamatosan bővül mind a Dunakorzón, 

mind a város más területein. A Posta előtti téren is új padokat, új szemétkosarakat helyeztek 

ki, most újabb szemetes edényeket rendeltek meg. Bármennyit helyeznek ki, mindig kevés, 

ami azt jelenti, hogy közkedveltek a közösségi terek. A szemétszedés gyakoriságát is 

növelték, és ahogy látják az igényeket, további padok, szemétkosarak elhelyezése várható. 

 

„A Papsziget a szemünk előtt megy tönkre. Megszűnik szigetnek lenni, a növényzet 

rendezetlen, a strand sem üzemel évek óta. Ez a lakók számára kiemelten fontos zöldterület, 

pihenő, sétáló övezet kellene, hogy legyen. Mik a tervek és a lehetőségek a 

rendbehozatalával és karbantartásával kapcsolatban?” 

 

Elmondja, hogy összetett dologról van szó. Az egyik legjelentősebb tényező, hogy a terület a 

DMRV Zrt. által üzemeltetett vízbázis belső-, illetve külső védőterülete. A Papszigeten 

vannak olyan övezetek, ahol semmit sem lehet építeni, fejleszteni. Nagymértékben korlátozott 

a fejlesztési-, hasznosítási lehetőség, a tulajdonviszonyok összetettek (DMRV-, állami-, 

önkormányzati-, magántulajdon). Fejlesztési költsége is százmillió Ft-os nagyságrendű. 
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Mindazonáltal egy termálvíz kutat fúrtak, melynek hasznosítási lehetőségét továbbra is 

keresik. 

 

 

 

„Milyen szerepet szánnak a területnek és milyen ütemezéssel?”  

 

Jelzi, hogy konkrét ütemezést, hasznosítási célt jelenleg nem tud említeni. 

 

„Az ott talált gyógyvíz hasznosítása lehetséges-e? Mik az ezzel kapcsolatos elképzelések, 

lehetőségek?” 

 

Elmondja, hogy a gyógyvíz hasznosítása lehetséges, melynek kapcsán a kvótaengedélyezés 

megtörtént, 600 m3/napra kaptak engedélyt. További lépésekhez egy beruházóra lenne 

szükség.  

 

„Hajóállomás - mikor lesz ismét szép és rendezett a sétány? Helyreállításra kerül-e valaha a 

leomlott híd?” 

 

Elmondja, hogy nagyjából a Papszigetnél elmondottak vonatkoznak e területre is. A Czóbel 

sétány egésze a DMRV Zrt. által üzemeltetett vízbázis belső védőterülete, emiatt a területre 

még a belépés is tiltott a DMRV Zrt. munkatársai kivételével. A MAHART új 

hajókikötőjének fejlesztése kapcsán szeretné a hidat felújítani, és a sétányt annak rendbetétele 

után ismét használhatóvá tenni. Örömhír, hogy a csónakház fejlesztésére 70 millió Ft 

pályázati forrást nyert a város. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: a továbbiakban Kríz-Cser Zsuzsanna kérdéseire 

válaszol. 

 

„Tudtommal készül, vagy készült egy kerékpárút terve a Skanzen és Szentendre belvárosa 

között. Milyen nyomvonalon halad és mikor kerül sor a kivitelezésére?” 

 

Elmondja, hogy a kerékpárút tanulmányterve három szakaszra bontva készült el. Az első 

szakasz a HÉV állomástól a Püspökmajor lakótelep érintésével a Bükkös patak mellett a 

dömörkapui elágazásig, illetve a Duna korzótól a Bükkös patak mentén történő összefüggő 

kerékpáros hálózat létesítését tartalmazza. Ezt az első fejlesztési szakaszt nyújtották be a 

VEKOP-5.3.2-15 kódszámú, „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” című 

pályázati felhívásra. A tervezett fejlesztés közel 300 millió Ft költségű, reméli, hogy a 

pályázaton eredményesen fognak szerepelni. A konkrét kivitelezés 2018-ban indulhat el. A 

távlati tervek között elkészült a II. és III. ütem tanulmányterve is. Jelzi, hogy a Skanzen felé 

menő útvonal egyrészt azért nem kerülhetett be az első ütembe, mert a pályázat a turisztikai 

célú fejlesztéseket nem támogatta. Tehát városon belüli biztonságos közlekedésre volt a 

VEKOP pályázat kiírva, másrészt a Skanzen bővítéséhez kapcsolódó esetleges közúti 
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változások nem voltak ismeretesek vagy véglegesek. A tanulmánytervek egyébként 

elérhetőek a város honlapján. 

 

„Tervezik-e, van-e lehetőség néhány utcai lámpa elhelyezésére a Tegez utca alsó szakaszán 

a Sztaravodai úttól kiindulva az első Tegez utcai lámpáig (kb.200-300 m-en). Ugyanis 

jelenleg a Sztaravodai út külső szakasza, a buszmegállókat is beleértve, teljesen 

kivilágítatlan. 

 A Tegez utca alsó szakasza úgyszintén. Ezért különösen a téli hónapokban, amikor már 

délután 4-5 órakor sötétedik, ha az ember busszal megy haza, ezen a részen olyan 

szuroksötét van, hogy még az út szélét sem lehet látni, nemhogy az úthibákat. Ez nemcsak 

az idős embereknek, de a délután az iskolából autóbusszal haza jövő gyerekeknek is nagyon 

baleset veszélyes. A környéken egyre több iskoláskorú gyermek lakik, akiknek ideális 

megoldás lenne az autóbusz az iskolába járáshoz, azonban ez mégsem mindig így történik.” 

 

Elmondja, hogy helyszíni szemle keretén belül meg fogják vizsgálni a közvilágítás helyzetét a 

jelzett szakaszon, bevonják az ELMŰ munkatársait is. Vizsgálniuk kell a terület besorolását, a 

lakóingatlanok helyzetét, a meglévő oszlopok és közvilágítási kábelek meglétét stb. Felhívja a 

figyelmet, hogy várhatóan a jövő heti képviselő-testületi ülésen dönteni fognak arról, hogy a 

korábbi években sikeresen zajló 1+1 pályázati programot kiterjesztik. Nem csak 

útlétesítményekre, hanem más városfejlesztési projektekre is lehet ily módon pályázni. Jogos 

az igény bárhol a közvilágítás fejlesztésére, azonban ehhez sok fejlesztési forrásra van 

szükségük. Ha a lakosság együttműködésére számíthatnak e tekintetben, akkor az 1+1 

program keretében hamarabb tudnak megvalósulni a beruházások. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: a továbbiakban Prof. Dr. Masát András kérdéseire 

válaszol. 

 

„Nem érzi az Önkormányzat annak szükségét, hogy az érintett polgárokat egy ilyen mértékű 

beruházás esetén jobban kellene informálni, hogy kérdéseinkkel ne csak az építészhez 

fordulhassunk, mint ahogy a jegyző úr javasolta, hanem az Önkormányzathoz, mint 

érdekeink képviselőjéhez? Különösen a Polgármester által meghirdetett és sikeres dialógus 

jegyében.” 

 

Elmondja, hogy nem írja Professzor úr, de vélhetően a Radnóti M. úti beruházásról van szó. 

Ennek kapcsán már néhány dolgot említett. Fórumot vagy dialógust olyan dolgokkal 

kapcsolatban tudnak lefolytatni, ahol az Önkormányzatnak konkrét hatásköre van, és amiben 

az Önkormányzat dönthet „A” vagy „B” verzió mellett. Konkrét kivitelezés esetében nincsen 

önkormányzati hatáskör, ez az Építéshatóságra tartozik és a Helyi Építési Szabályzat rögzíti 

azt, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni. Jelzi, hogy ezért nem gondolják azt, hogy 

egy dialógus vagy fórum lenne szükséges a kérdéskörben. 

 

„Az új, felépítendő lakásokat már óriásplakát hirdeti. Az érintett lakosok (akiknek eddigi 

panorámáját nyilvánvalóan elveszik) ezek után csak azt kérdezik, hogy milyen 

infrastrukturális beruházást készít elő az Önkormányzat? Szentendre honlapján a Radnóti 
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utca (Püspökmajor) zajos területnek van feltüntetve, az utca már most szűk a parkoló autók 

miatt stb., tehát egy csomó megoldásra váró problémát jelent majd a tervezett építési 

nagyprojekt. Hogy készül erre az Önkormányzat?” 

 

Elmondja, hogy a beruházót arra kérték, hogy olyan mértékben bővítse a parkolóhelyek 

számát a saját területén, hogy minden gépkocsi elhelyezhető legyen, és ne szoruljanak ki az 

útra a parkoló autók. Éppen e bevételek teszik lehetővé, hogy infrastrukturális fejlesztéseket 

valósítson meg az Önkormányzat akár a közlekedés, akár az ingatlanjai vonatkozásában. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: jelzi, hogy Nagy József kérdései következnek. 

 

„Mint Pannónia telepen lakónak az a benyomásom, hogy kerületünk mostoha gyermeke az 

Önkormányzatnak. Jó lenne tudni, hogy az éves költségvetésből mennyi “csorog vissza” ide, 

különös tekintettel az iparűzési adókból származó bevételekre, hiszen – tudomásom szerint – 

itt termelődik a legtöbb ilyen adófajta, és mire fordítják?” 

 

Elmondja, hogy ez a megközelítés érthető, de nem helytálló. Felhívja a figyelmet, hogy egy 

adott területről származó iparűzési adó nem feltétlenül arra a területre kerül úgymond 

visszaforgatásra. Nagyon sok beruházás van (például óvodaépítés, orvosi rendelő vagy más 

létesítmény felújítása, útépítések, aluljáró, árvízvédelmi zsilip stb.) és nem tudják megoldani, 

hogy az adott területen keletkező iparűzési adó az adott területre kerüljön vissza, pl. 

Pismányba egyáltalán nem jutna fejlesztési forrás. A források elosztása más logika szerint 

történik, nem beszélve arról, hogy nemcsak fejlesztésre fordítják. Kb. félmilliárd forintot tud 

saját forrásból fejlesztésre fordítani az Önkormányzat. Az iparűzési adó 1,3 milliárd Ft, az 

iparűzési adóból 800 millió Ft eleve működési kiadásokra és nem fejlesztési kiadásokra 

fordítódik. Bölcsődék, óvodák, gondozási központ, iskolák épületének működtetése és sok 

egyéb feladat, amit el kell látni az Önkormányzatnak. 

 

„Felszíni csapadékvíz-elvezetés (Irányi D., Liliom, Stromfeld, Honvéd, Gyöngyvirág, 

Móricz, Patak, Muskátli, Wolf Gedeon, Levendula, Möller utcák). 

Az előző ciklus önkormányzati vezetése nagy megelégedéssel számolt be az Európai Unió 

társfinanszírozása mellett megvalósult felszíni csapadékvíz-elvezetési, több száz millió 

forintos beruházás sikeréről. Vajon ellenőrizte-e valaha valaki (akár a kerület képviselője), 

hogy a csapadék sehogy sem akar az utcánkról a vízelvezető árkokba folyni, ugyanis az utca 

a másik irányba lejt (így olykor szinte bokáig áll a víz)?” 

 

Elmondja, hogy a vízelvezetési problémák, illetve az útburkolat javítása, adott esetben 

burkolatváltása, az út megépítése előttük álló feladat. Egyetért az észrevétellel, hogy az utca 

úgy lejtsen, hogy a víz az árokba folyjék. 

 

„A Honvéd Kossuth Lövész Klub (honlapjuk szerint már nem a Honvédség tulajdona) 

mekkora zajterhelést jelent a közvetlen környezetére, illetve a tőszomszédságában lévő 

áruház nagyszámú bevásárlóira? Mérte-e már valaki - pl. a környezetvédelmi referens -, 

hány decibellel szól egy nagyöblű fegyver? Egyáltalán miért van szükség Szentendre 
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belterületén működő sportlövő klubra? És ha már itt van: nem lehetne befedni, hogy a 

zajterhelést csillapítsuk?” 

 

Elmondja, hogy az ügyben hatósági eljárás lefolytatására hatáskörrel az Önkormányzat nem 

rendelkezik, környezetvédelmi jogkörben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

jogosult eljárni. A létesítmény honvédségi tulajdon. A panaszt minden esetben a nevezett 

hivatalnak továbbítják. Kiemeli, hogy legutóbb 2016. júliusában kértek tájékoztatást az eljáró 

hatóságtól. A zajvédelmi szakértő által elvégzett mérések és azok kiértékelése alapján 

megállapítást nyert, hogy a zajterhelés a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel. Tudja 

azt, hogy ettől függetlenül komoly a probléma, amikor ott lőnek, a környéken, az áruházban is 

meglehetősen ijesztő. Ezt mindig jelzik mind az Altiszti Akadémia vezetésének, mind a 

hatóságnak. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: jelzi, hogy Gombosiné Császár Ágnes kérdései és az 

azokra adott válaszok következnek. 

 

„Mikor javítják meg a Római sánc utat? Ismét balesetveszélyesek a mély és nagy gödrök az 

autózás során. Mikorra tervezik a 11-es főútról a Római sánc útra történő kanyarodásnál 

található útegyenetlenségek, betonfelgyűrődések megszüntetését? A problémáról már 

korábban olvastam az újságban is.”  

 

Elmondja, hogy a Római sánc utca kátyúit idén már többször javították, azonban sajnos az 

útburkolat az erős forgalom miatt az elmúlt években olyan mértékben leromlott, hogy a 

kátyúk nagyon hamar ismét megjelennek. Jelenleg egyéb fő- és gyűjtő útvonalakat javítják, 

intenzíven zajlik a kátyúzás, azonban ezen munkák végeztével ismét visszatérnek a Római 

sánc utca javítására. A tél folyamán ez a javítás várhatóan ideiglenes jelleggel, hideg aszfalttal 

fog történni és tavasszal hengerelt aszfalttal lesz véglegesen kijavítva. Ugyanakkor jó hír, 

hogy azt a bizonyos szakaszt - az Előd utca és a 11-es főút közötti „hullámvasút” – a 

közeljövőben felújítják. Ha az időjárás engedi az sem kizárt, hogy az idén, de tavasszal 

mindenképpen kivitelezésre kerül. 

 

„Kívánnak-e foglalkozni a HÉV-állomásnál lévő ingyenes autóparkolási hely "áldatlan" 

állapotának a megszüntetésével? Ha igen, hogyan és mikor? Szeretnék elküldeni (talán két 

levélben) 20 db fotót a helyről, helyzetről, melyeket ma készítettem, és amelyek magukért 

beszélnek. Hétvége kivételével minden nap ilyen, azaz katasztrofális, balesetveszélyes a 

terület.” 

 

Elmondja, hogy a tervezés folyamatban van. Szintén bonyolult dolog, területet kell cserélni, 

magántulajdonostól 6 db telket fognak kapni, van, amit a BKV-val kellett elcserélni. 

Mindenképpen tervezik a terület rendezését, az engedélyezési tervek elkészültek, melyek a 

részletes műszaki leírásokkal nyáron társadalmi véleményeztetésre felkerültek a honlapra. Az 

engedélyeztetési eljárás megkezdődött. A tervek a honlapon megtekinthetőek. Források 

hozzárendelésével rendezik a parkoló helyzetét. 

 



15 
 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: végül a Csicserkó Egyesület kérdéseit – jelzi, hogy 

határidőn kívül érkezett – írásban fogják megválaszolni. Megjegyzi, hogy az Egyesület felrója 

az Önkormányzatnak, hogy nem vonták be őket a folyamatba. Ezzel szemben tény, hogy 

Román Tamás egyesületi elnök előzetes partner (8-E) jelű nyilvántartásba vételi számon. 

Román Tamás és Jóri Márta TFK szinten is szerepeltek partnerként, TFK és TSZT/HÉSZ 

partneri listájában is szerepeltek/szerepelnek. A kollégák kigyűjtötték az Egyesülettel 

folytatott levelezést, ettől függetlenül minden kérdést végignéznek és az újakat, illetve 

amelyekről nem volt korábban szó, írásban fogják megválaszolni. 

 

Felhívja a figyelmet, hogy a katasztrófavédelem munkatársai jelezték, hogy el kell menniük. 

Kérdezi, hogy tűzvédelemmel, kéménysepréssel kapcsolatos kérdés van-e valakinek. 

 

Balázs Borbála (Virág u. 2.): elmondja, hogy 11 éve él és fut Szentendrén. Nem közvetlenül 

a katasztrófavédelemhez tartozik a téma, de egy meghívót szeretne átadni szóban. Hetente 

három alkalommal fut különböző útvonalakon, Szentendrén és környékén. Minden 

alkalommal feldúltan érkezik haza. Kiemeli, hogy egy hete – futás és kiborulás után – útnak 

indított a Facebook-on egy felhívást, melyben meginvitálta a szentendreieket egy 

figyelemfelkeltő futásra. Úgy gondolja, hogy a körülöttük folyó környezetkárosítás olyan 

mértékű, hogy amit mint egy bűncselekmény részt vevője, szemtanúja nem tud tovább szó 

nélkül hagyni. A saját eszközeivel próbálja a figyelmet felhívni, és futásra invitálja a Város 

vezetését és a lakosokat. Jelzi, hogy Polgármester úrnak is elküldte a Facebook-on a felhívást, 

sajnos nem válaszolt személyesen. Szeretné, ha Polgármester úr, illetve a Képviselő-testületet 

eljönne december 10-én (szombat), 10-12 óra között, lehet biciklivel is. Nem lesz egyszerű 

fizikailag, sem lelkileg, úgy gondolja, hogy saját szemükkel kell látni. Hihetetlen a látvány a 

szemét mennyisége az erdőben, a Bükkös patak parton, ahogy elhagyják a „Szentendre” táblát 

a Dömörkapu felé, vagy a Kőhegy irányába, a Duna-parti kerékpárúton, a pomázi síkságon 

stb. Jelzi, hogy több ötlete van, amit a helyszínen szeretne elmondani. 

 

Korbely László tű.fhdgy., kiemelt főelőadó: elmondja, hogy tudniuk kell, hogy milyen 

jellegű szemétről van szó. Akkor tudnak a helyszínre menni, ha konkrét bejelentés érkezik. 

Megjegyzi, hogy szokott futni és köszöni a meghívást, szerinte több kollégája is szívesen 

elmegy, mint magánszemély. Megadja az e-mail címüket, de megtalálható a 

katasztrófavédelem honlapján is, vac.kk@katved.gov.hu 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy vállalják a helyszíni szemle 

megszervezését, melyen a katasztrófavédelem is részt vesz. Személy szerint nagyon szívesen 

fut, megjegyzi, hogy aznap Mikulás-futás lesz a városban. Ezt a két dolgot nem kapcsolná 

össze, azonban megtekintik a problémás helyeket, ezen kívül szívesen csatlakozik hegyi 

futáshoz is. 

 

Zakar Ágnes képviselő: elmondja, hogy a hölggyel együtt fut, aki többször megelőzi. 

Megjegyzi, hogy a hölggyel egykorú volt, amikor a Bükkös partra költözött és észlelte a sok 

szemetet, ami nem ilyen volt, mint ma, hanem százszor ekkora. Tíz éven keresztül szerveztek 

szemétszedést. Jelzi, hogy ma már nem az egyesület elnöke, például a Bükkös part egy 
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mintaprojekt, jó hír, hogy már nem kell szemétszedést szervezni. Jó ötletnek tartja a futást, 

mely közben szintén lát problémákat, és a Városi Szolgáltató NZrt-vel még aznap beszél és 

ennek hatására a szemét egy része eltűnik. Nem szándéka bagatellizálni a kérdést, nem csak a 

Bükkös-parton találkozik szeméttel, azonban úgy látja, hogy határozottan javult a helyzet. Ezt 

azért állítja, mert évtizedeken keresztül naponta foglalkozott ezzel a kérdéssel. Igazat ad 

abban, hogy a lakosság hozzáállása, fegyelmezettsége kívánni valót hagy maga után. Úgy 

gondolja, ha a Városi Szolgáltató NZrt. naponta négyszer ürít egy kukát, ötödszörre akkor is 

megtelik. Jelzi, hogy csatlakozik a hölgyhöz akár holnap reggel is, és közösen megnézhetik a 

kifogásolt helyeket. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: elmondja, hogy érti a problémát és Zakar Ágnes képviselő asszonynak 

is igaza van, sokat javult a helyzet, de sosem lehet tökéletes. Sajnos vannak olyan helyek, ahol 

évtizedek óta ott vannak a szemétkupacok. Azt kellene megszüntetni vagy megoldást találni, 

hogy a szemét ne termelődjön újra. Jelzi, hogy a Társaság az Élhető Szentendréért 

Egyesületből Kubatovics Áron részt vesz a helyszíni szemlén. Szeretnének egy programot 

indítani, hogy a város külterületein lévő szemét újratermelődését megszüntessék. 

 

Gábor Veronika (Barackos út): a Sztaravodai út, Fürj utca, Fürj köz, Galamb utca ügyében 

érdeklődik. Elmondja, hogy múlt novemberre ígérték az utca javításának kezdését. Tapossák a 

sarat, már kocsival sem lehet közlekedni, lassan tankot kell venniük, hogy fel tudjanak menni 

az utcába. Kérdezi, hogy ki a környék önkormányzati képviselője, szokott-e járni arra, 

hozzáteszi, hogy röstelli, de nem ismeri. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a körzet képviselője elhalálozott, ezért 

időközi önkormányzati képviselő választás lesz 2017. január 15-én. Kéri dr. Török Balázs 

városfejlesztési alpolgármester urat, hogy a tervezés, beruházás előkészítés, közbeszerzés stb. 

ügyében adjon választ. Tudja, hogy jó lenne látni már a munkagépeket, de hamarosan azok is 

megjelennek. 

 

dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester: elmondja, hogy 1-2 héten belül indul a Fürj 

utca kivitelezési közbeszerzési eljárása. Várhatóan a Képviselő-testület eddigi szándéka 

fennmarad, jövőre lesz pénz a kivitelezésre. Megépül a Fürj utca, a Sztaravodai úttól a 

Galamb utcáig. A Galamb utcától a Vasvári Pál utcáig még kisajátítási eljárásokat kell 

lefolytatniuk, ezért ez a rész később fog megépülni. 

 

Malomsoky Józsefné (Széchenyi tér 31.): elmondja, hogy amióta az uszoda megépült, az 

épületsoruk előtt rendszeresen ott parkolnak az uszodába érkezők autói. Az ott lakó emberek 

– különösen a délutáni, esti órákban – nem tudnak beállni az ott parkoló gépkocsiktól. 

Beállnak keresztbe a bejárat elé, hosszába a lépcsők elé, ami a KRESZ szerint is tilos. Több 

fórumon jelezte már a problémát, de nem tudnak eredményt elérni. A lakóközösség kérése, 

hogy fessék fel az útburkolatra a parkoló helyeket. Az uszodába érkező vendégek 2-3 autó 

helyét foglalják el, mert úgyis elmennek néhány óra múlva. Vannak olyan helyzetek, amikor 

egymás előtt parkolnak a helybéli autók, aminek az a következménye, hogy a garázsból sem 

lehet kijönni. Állandó veszekedések, rettentő állapotok vannak a parkolás miatt, ha szólnak, 
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akkor az a válasz, hogy ez közterület és ott parkolnak, ahol akarnak. Úgy gondolja, hogy az 

útburkolati jel felfestése sűrítené az autókat vagy valamilyen rendszert alkotna. A bejáratok 

előtt pedig a közlekedéstől elzárt területnek megfelelően egy sárga csíkos felfestést 

szeretnének az utcasoron. Jelzi, hogy tavaly szólt Horváth Győző képviselő úrnak, aki ígérte, 

hogy az idén 2016 tavaszán megoldódik, de semmi sem történt. Megjegyzi, hogy tettek már ki 

papírokat is, hogy ez nem az uszoda parkolója. Elmondja még, hogy egy parkon keresztül kell 

átmenni az uszodához, és annak idején ott kitéptek 3-4 leylandi fenyőt, ami felfogta a 

kazánház zaját. Kérték az Önkormányzat és az uszoda vezetésétől is, hogy pótolják, de csak 

silány kis tujákat ültettek, és 5-6 teljesen tönkrement. Látják, hogy a városban gondozottak a 

parkok, szeretnék, ha ez a kis terület is rendbe jönne. Hiába ültettek, mert oda is parkoltak 

autók és tönkretették, amit a lakók nagy nehezen létrehoztak. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszöni a kérdést és a javaslatot. Úgy gondolja, hogy a 

parkolóhelyek felfestése nagyon konstruktív javaslat, megvizsgálják, hogyan tudják 

megoldani. Horváth Győző képviselő urat megvédi, mert a Barcsay Általános Iskola mellett 

megépült a parkoló, jelentős kapacitással bír. Ezen kívül bővítették az uszoda mélygarázsában 

az ingyenes parkolási időt, de nem szüntette meg a szabálytalan parkolást. Ígéri, hogy a 

fatelepítés kérdését is megvizsgálják, szerinte nem lehet különösebb akadálya. 

 

Horváth Győző képviselő: elmondja, hogy a 15 férőhelyes parkolót a Városi Szolgáltató 

NZrt. megépítette, de ettől függetlenül szükség lenne 5-6-szor ennyire. Megjegyzi, hogy a 

felfestést jelezte és ígéretet kapott rá, reméli, hogy még az idén megcsinálják. 

 

Fenyvesi Péter (Rózsa köz 3/5.): elmondja, hogy Jegyző úr jogilag értelmezte a 

közmeghallgatást, saját nyelvezetére úgy fordítja le, hogy a gondokat elmondják itt, és a 

Képviselő-testület próbál segíteni. Jelzi, hogy a korábban felvetett problémákra egész gyorsan 

és jól reagált a Képviselő-testület, illetve a Polgármester úr.  Úgy érzi, sokat javult az 

Önkormányzat kommunikációja. Emlékeztet rá, hogy a Polgármester úr elfoglaltságait 

taglalta a Szentendre és Vidéke újság, ez a lakosságot nem érdekli. A Polgármestert 

megválasztották, kapja a fizetését, tisztességesen dolgozik, az ő dolga, hogy mikor tart 

értekezletet stb. Jó példaként megemlíti, hogy ma már a Szentendre és Vidéke újságban az 

jelenik meg, hogy a képviselő-testületi ülés mivel foglalkozott, miben döntött, nyitottabb lett a 

Képviselő-testület és a Polgármester úr is. Úgy véli, több képviselőnek javult a személyes 

munkája is. A körzetük képviselője Boda Anna, aki sokat jár ki a területre, személyesen 

érzékeli és kezeli a problémákat, illetve továbbítja a Képviselő-testület felé. Lakótársai 

nevében megköszöni Boda Anna képviselő asszony munkáját. Köszöni a Magyar Közút NZrt-

nek a felfestéseket, a Dunakanyar körúton már életveszélyes volt a közlekedés. Párszor égnek 

állt a haja, amikor az úttest jobb oldalán közlekedett az autójával, mégis vele szemben jött egy 

másik gépkocsi. Felhívja a Magyar Közút NZrt. figyelmét, hogy a téli felfestés elég nehézkes, 

előbb észre kell venni, hogy lekopott a záróvonal, felezővonal stb. Kifogásolja, hogy tele van 

a város plakátokkal. Az ún. agresszív plakátolók nem a hirdetőhelyekre ragasztanak, hanem a 

villanyoszlopokra, kerítésekre, az útjelző táblák hátoldalára is. Egy bizonyos költöztető cég 

hirdetményét a Margit körúton, Békásmegyeren is látta. Kéri, hogy az ott megadott 
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telefonszámon hívják fel és figyelmeztessék, hogy hirdessen másként, mert elrondítja a 

várost. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: köszöni észrevételeket, melyeket továbbítani fognak. A 

plakátkérdés kapcsán szintén köszöni a telefonhívásra tett javaslatot. 

 

 

 

 

Rózsahegyi Bea (Tátika u. 4.): elmondja, hogy a Csicserkóban érintett tulajdonos, kisgazda, 

1000 m2 legelője van. Megdöbbent, hogy későn nyújtották be kérdéseiket, viszont tudomásul 

veszik, hogy kérdéseikre írásban kimerítő választ fognak kapni. Rossz érzéssel tölti el, hogy 

januárban is küldtek az Önkormányzatnak egy részletes levelet, azonban nem kaptak érdemi 

választ. Éppen ezért kéri és javasolja, hogy az önkormányzati képviselők, illetve az érintettek 

(a területfejlesztési terv kidolgozói) engedjék meg számukra, hogy szervezzenek egy fórumot, 

ahol a terület tulajdonosait (több, mint 70 %-uk szentendrei lakos) a Városvezetés 

végighallgatná, válaszolna és megpróbálnák tisztába tenni ezt a dolgot. Úgy érzik, hogy nem 

kapnak érdemi válaszokat, információkat, finoman fogalmazva passzív a hozzáállás. 

Sérelmezi, hogy kérdéseikre ma sem kaptak választ, ezért lehetőséget kérnek, hogy az évek 

óta kért fórumot tartsák meg. Az elsőként elhangzott kérdésekre adott válaszok kapcsán 

kérdezi, milyen érvek, indokok, adatok alapján hozott az Önkormányzat olyan elvi döntést, 

amivel támogatja a „kerékpárnyom” kialakítását. Számára érthetetlen, hogyan lehet meghozni 

egy elvi döntést, majd utána mérnek, rajzolnak, terveznek. Nem szeretne ízléstelen lenni, de 

ennek kapcsán „költői” kérdése, hogy a baleseti sebészet fejlesztésén is gondolkodnak-e? Az 

ingyenes parkolóhely kapcsán megérti, hogy a tervezés, kidolgozás hosszú, bonyolult 

folyamat és társadalmi vitára is bocsátják, de a jelenlegi áldatlan állapotokon lehetne úgy 

segíteni, ha minimális fenntartási-, helyreállítási munkálatokat végrehajtanának. 0,5x3 

méteres aszfaltsáv segítséget jelentene, hogy az autók be tudjanak parkolni. A parkolási 

díjakkal kapcsolatban elmondja, hogy nem szeretne esélyegyenlőségi szabályokat sérteni, de 

nem elsősorban a turistáknak adna parkolási díjkedvezményeket, hanem a helyieknek 

dolgozna ki olyan kedvezményeket, ami megkönnyítené a belvárosban elintézendő dolgaikat. 

Például, ha egy hónap után végre eljut az orvosi rendelőbe a megjelölt időpontra, akkor ne 

kelljen 1000,- Ft-ot fizetni a parkolásért. Ha épp akkor kerül sorra, amikor lejár a 

parkolóórája, még jól meg is büntetik. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: a Csicserkó Egyesület kérdéseivel kapcsolatban 

elmondja, hogy nem zárkózik el a további párbeszédtől és lehetőséget biztosítanak, hogy 

egyeztessenek. Úgy látja, hogy nem arról van szó, hogy az Egyesület nem kap érdemi választ, 

hanem nem értenek egyet. Jelzi, hogy van egy egymásnak feszülő, kétféle álláspont, többek 

között polgármesteri fogadóórán is járt nála az Egyesület számos képviselője. Az a vád biztos 

nem érheti, hogy nem eléggé nyitottak, az a sajnálatos tény, hogy nem közeledtek az 

álláspontok. Ígéri, hogy folytatják a párbeszédet, ennek első lépéseként érdemben 

megválaszolják az írásban feltett kérdéseket és személyesen is tudnak erről folytatólagosan 

beszélni. A biciklinyommal kapcsolatban hangsúlyozza, hogy az elvi döntés nem arra 
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vonatkozik, hogy milyen feltételek szükségesek a biztonságos kerékpározáshoz. Adott esetben 

főúton lehet biztonságosan kerékpározni, hogyha ennek feltételei megvalósulnak. A Magyar 

Közút NZrt-re tartozik, hogy a feltételeket meghatározza, és mikor engedélyezi a főúton, hogy 

a kerékpározás megvalósuljon. Kiemeli, hogy az elvi döntés arra vonatkozik, hogy Szentendre 

több pontját kerékpáros útvonalon nagyon nehézkesen vagy egyáltalán nem lehet összekötni. 

Fontos lenne, hogy legyen egy ilyen összekötő irány a 11-es főúton. Kétségtelen, hogy 

vannak ennek szószólói, lobbistái, azonban a Képviselő-testület elvi szinten gondolta, hogy ez 

támogatható. Az, hogy ennek melyek a biztonságos feltételei, hogy vér ne folyjék, ezt a 

szakszervnek kell eldöntenie és meghatároznia. Megjegyzi, hogy Budapesten is, főutakon is 

láttak már olyat, hogy elférnek egymás mellett a kerékpárosok és az autósok. Az ingyenes 

parkolóhellyel kapcsolatban elmondottakkal egyetért, a minimális fenntartási munkálatokat 

hamarosan elvégzik. A parkolási díj kapcsán emlékeztet, hogy a hölgy által említett helyen – 

a II. zónában - a szentendreiek ingyenesen parkolhatnak. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: kéri, hogy a hölgy által javasolt fórumot hirdessék meg. Azért is 

fontos, mert a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata most folyik, és ha ez lezárul anélkül, 

hogy megtörténne a javasolt beszélgetés, akkor már eső után köpönyeg. Tehát addig kellene 

párbeszédet folytatni, amíg a Helyi Építési Szabályzatot a Képviselő-testület nem fogadja el. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy várhatóan 2017. januári képviselő-

testületi ülésen fog megtörténni, hogy a tervező által benyújtott anyagot véleményezésre 

bocsátják. Hangsúlyozza, hogy nem teljesen ért egyet Fülöp Zsolt képviselőtársával, mert a 

párbeszéd számos alkalommal folyt már, és nem értettek egyet bizonyos kérdésekben. 

Kiemeli, hogy a továbbiakban is áll rendelkezésre, folytatják személyesen is a párbeszédet, 

konkrét fórum időpontjára jelenleg nem tud ígéretet tenni. 

 

Trombitás Gábor (Rév u. 1.): elmondja, hogy a lakóközösség nevében is keresi a módját 

annak, hogy a Duna-partra legálisan tudjon gépkocsival behajtani, és ugyanúgy vissza. Úgy 

véli, hogy Leányfalutól Budapestig elég sűrűn csinálják ezt illegálisan az autóstársak. Úgy 

gondolja, hogy ezt lehetővé kellene tenni legalább az ott lakók számára, mert nincs ott nagy 

forgalom, pláne rossz időben, télen. Ha körbe megy, az annyit jelent, hogy környezetvédelmi 

szempontból duplán terheli a várost, ugyanis a reggeli órákban az iskolások miatt volt olyan 

eset, hogy 40 perc alatt ért el a HÉV-állomásig. Elmondja, hogy nem a BKV, hanem a MÁV 

tulajdonában van ez a dolog, velük kellene egyeztetni. Sérelmezi, hogy a környezetükben 

többször van útfelbontás, csatornajavítás. Szerinte erre nem lenne szükség, ha annak idején 

rendesen megtervezték volna. A mostani állapotban az a helyzet állt elő, hogy ott van a 

lefolyó, ahol magas pont van, és például az egyik garázsnál van a mélypont, ahol télen 5-6, 

esetleg 15 cm víz fog állni, oda lejt és nincs lefolyási lehetőség. Kifogásolja, hogy a saját 

költségén megcsináltatott járda – nehézgépjárművek jártak, parkoltak rajta – az építési 

munkák következtében eltört. Megjegyzi, hogy nem az a rész, amit ő újított fel, hanem az, 

amit az Önkormányzat annak idején kivágott az általa készített részből és pótolta 

kifogásolható minőségben. Kéri, hogy jó lenne, ha ezt pótolnák. A minőségi munka kapcsán 

jelzi, hogy az i.e. római kor óta szabvány, hogy az útburkolatnál a kő él-hossza és a fuga úgy 

aránylik egymáshoz, hogy a fuga 5 %-nál nem lehet nagyobb. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: reméli, hogy az útépítéssel foglalkozó kollégák 

feljegyezték ezt az arányt. Kéri dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármestert, hogy 

válaszoljon a kérdésekre. 

 

Petricskó Zoltán általános alpolgármester: elmondja, hogy a Rév utca kapcsán vizsgálták 

annak lehetőségét, hogy behajtási engedélyt biztosítsanak az áthajtók részére. Sajnos a 

belvárosba, a védett övezetbe a Rév utca nincs bevonva, így nem tudtak behajtási engedélyt 

biztosítani a Rév utcai lakosoknak. A felbontások kapcsán jelzi, hogy két ütemről beszélnek. 

Az egyik a csapadékvíz elvezetés beruházása, ezt a DMRV Zrt. végzi, az ő terveik alapján 

készült. A másik a BGF-hez kapcsolódik, azért ütemezték erre az időpontra, hogy ne 

akadályozzák a turistaforgalmat. Úgy tudja, hogy pénteken átadásra kerül a DMRV Zrt. 

beruházása, a másikról nincs tudomása, talán többet tud Kolozs János főmérnök úr elmondani. 

Elmondja még, hogy a járdát személyesen megtekinti, és az észrevételt jelzi a kollégáknak.  

 

Helyes Imre (Áchim A. u. 2/a.): elmondja, hogy Polgármester úr jelezte írásbeli kérdésre 

adott válaszában, hogy a Zúzmara utcával kapcsolatban elkészült a hatástanulmány. Kérdezi, 

hogy hol lehet megtekinteni a hatástanulmányt. Kéri, hogy a Zúzmara utcában lakókkal minél 

hamarabb közöljék. Úgy tudja, hogy érintett szentendrei vállalkozások tettek olyan felajánlást 

az Önkormányzatnak, hogy átvállalják átalányösszegben a parkolási díj fizetését annak 

fejében, hogy az Önkormányzat a hétvégi parkolást ingyenessé teszi. Azt érzékelték, hogy a 

hétvégi parkolás nagyon érzékenyen érinti az üzleteket, éttermeket. Számtalan esetben lehet 

hallani olyan ideutazókról, akik tapasztalván a magas parkolási díjakat és általában az ezzel 

kapcsolatos problémákat, eltekintenek attól, hogy ide visszatérjenek. Kérdezi, hogy tud-e az 

Önkormányzat arról, hogy a vállalkozások – az Ipartestület részéről fogalmazódott meg – 

tettek egy ilyen felajánlást. Szemétdíj fizetés tekintetében az írásbeli kérdésre adott válaszban 

elhangzott, egy jó hír, nevezetesen, hogy december 31-ig nem lesz kötelező befizetni az 

elmaradást, hanem egy, és utána kettő vagy három alkalommal kell rendezni a szemétdíjat. 

Jelzi, hogy sok embernek gondot okoz és jó lenne, ha tudnák előre, hogy milyen kötelezettség 

vár rájuk, például be kell fizetni a szemétdíj 80 %-át vagy csak a 20 %-ot, ez nem mindegy 

főleg karácsony környékén. A lőtér vonatkozásában érti a jogszabályi hivatkozást, ám aki a 

környéken áll, arra megy, az megijed, frászt kap. Nem biztos, hogy ennyivel megússza, még 

az is előfordulhat, hogy egészségkárosodást szenved. Úgy gondolja, hogy az Önkormányzat 

saját hatáskörben aktívabban folytasson megbeszélést a lőtér tulajdonosával, valamint 

rugalmasabb megoldást lehetne találni olyan formában, hogy az Önkormányzat felajánlana 

kedvezményes áron vagy más konstrukcióban egy város szélén lévő külterületet, ahol a lőtér 

felállítható lenne, és nem okozna problémát a belváros kellős közepén. Megjegyzi még, hogy 

néhány városi híd rossz állapotban van. Konkrétan csak a Szmerdán-hídra és a Bükkös-

patakon, a Vajda Lajos utca és a Kovács László utca találkozásánál lévő volt hídra kérdez rá, 

amit most egy ideiglenes kis híd helyettesít. Ismeretei szerint az Önkormányzat erre 53 millió 

Ft pályázati pénzt nyert. Nem lehetett hallani, hogy ezen összeg felhasználása mikor és 

hogyan fog megtörténni. Szerencsésnek tartaná, ha a város lakossága kapna tájékoztatást, 

hogy hogyan áll a beruházások előkészítése és milyen ütemezéssel fognak ezek megvalósulni. 
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Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a Zúzmara utca kapcsán a mérés 

megtörtént a lakossággal egyeztetett helyszínen és időpontban. Eredményét még nem kapták 

meg a cégtől, de természetesen azonnal rendelkezésre fogják bocsájtani. Kiemeli, hogy Petter 

Krisztina kapcsolattartó részére fogja elküldeni az eredményt. Elmondja még, hogy nem 

hallotta az Ipartestület javaslatát a vasárnapi parkolás ügyében, pedig szokott velük tárgyalni, 

pár hete találkoztak utoljára. Ha átalánydíjat fizetnek, megegyezhetnek, jelzi, hogy nem kicsi 

ez a díj. Tudni kell azt, hogy sokkal több gépkocsi érkezik Szentendrére, például egy nyári 

hétvégén, mint amennyi hely van. Az, hogy elriasztja az embereket a magas parkolási díj, azt 

nem tudja, de abban egészen biztos, hogy sokkal többen szeretnének parkolni és nem találnak 

helyet. Ismeretei szerint ez évi fizetési határidővel 3 havi szemétszállítási díjat kell kifizetni. 

Ez másfél számlának felel meg, mert annak idején kéthavonta számlázott a Városi Szolgáltató 

NZrt. A további kérdésekkel megválaszolására Boda Anna képviselő asszonyt és dr. Török 

Balázs városfejlesztési alpolgármester urat kéri fel. 

 

Boda Anna képviselő: elmondja, hogy a lőtér problémáját már felvetették a Bozó Tibor 

dandártábornok úrnak és most ismét megbeszélik. Tavasszal lesz lakossági fórum, amelyre 

meghívják, addig is, ha információ érkezik, értesítik Helyes Imre urat. 

 

dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester: a vis maior pályázat kapcsán elmondja, 

hogy most kezdik a tervezést és júniusig kell a kivitelezést befejezni. 

 

Jóri Márta (Vajda L. u. 9.): elmondja, hogy a Vajda Lajos utca végében örültek a kis hídnak, 

de ő is rákérdez az árvíz által elmosott hídra, amely annak idején sokkal nagyobb és 

masszívabb volt. Örül, hogy ezek szerint folyamatban van a helyreállítása. Megjegyzi, hogy a 

Bükkös-patak mentén gyakran jár gyalog, és sötétedés után voltak olyan pénteki napok, 

amikor iszonyatosan szennyezett volt a patak vize. A sötétedés miatt a János utca végén lévő 

kőhídig tudta nyomon követni, valószínű, hogy fentebb került a szennyezés a patakba. 

Cementes, nem áttetsző lének tűnt, úgy gondolja, hogy ipari tevékenység következménye 

lehetett. Kérdezi, hogy tudnak-e róla valamit, illetve volt-e már rá példa. Jelzi, hogy a 

szelektív hulladékgyűjtő udvarban azt tapasztalta, hogy kivitték a papír-, a műanyag-, a fém 

konténereket a hulladékudvarhoz vezető útra, ha jól tudja Szabadkai út a neve. Letették egy 

köves területre, ahol van egy „Várakozni tilos!” tábla. Próbálná az otthon összegyűjtött, több 

hetes hulladékot elhelyezni, akkor nem hiszi, hogy a megengedett időn belül el tudja végezni, 

közben térfigyelő kamera követi a tevékenységét. Kérdezi, hogy miért helyezték ki ezt a 

KRESZ-táblát. Kifogásolja azt is, hogy nagyon magas a járdaszegély, ezért az úttesten tudnak 

csak megállni. Nem érti, hogy ezzel párhuzamosan miért nem lehet a konténert a 

hulladékudvarban is fenntartani, hiszen a hulladékudvarba az összes többi veszélyes hulladék, 

gallyak, egyebek miatt be kell járni. Jelzi, hogy a Csicserkó Egyesületnek ő is tagja, ez egy 

területfejlesztési egyesület, amit azért hoztak létre, mert az Önkormányzat kötelezővé tette a 

tulajdonosoknak. Vitatkozik azzal, amit Polgármester úr írt, miszerint a területfejlesztési 

folyamatba bevonták a szervezetet. Lehet, hogy egy idő után bevonták őket, de a folyamat 

kezdetekor – még az ITS folyamata előtt – nem vonták be az Egyesületet. Bizonyíték erre, 

hogy az interneten hozzáférhető az ITS 9. számú melléklete, ami tartalmazza a partnerségi 

egyeztetésen részt vevők nevét és a tervezési folyamatban részt vevők listáját. Kifogásolja, 
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hogy akkoriban az Egyesület nem is kapott hivatalos megkeresést, felhívást az egyeztetésre. 

Felháborítónak tartja, hogy ha van egy Területfejlesztési Egyesület és az Önkormányzat 

kérésére kötelezően kellett létrehozni, és az Egyesület soha nem kapott olyan felhívó levelet, 

hogy szüntesse meg a tevékenységét, mert nincs már létjogosultsága. Ezért úgy gondolja, 

hogy a folyamatba be kell vonni a Csicserkó Egyesületet. 

 

 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: a patakszennyezés kapcsán Kudett Krisztina zöld 

referenst kéri fel válaszadásra. Elmondja, hogy ipari tevékenységről nincs tudomása. Minden 

bejelentést kivizsgálnak, kamerás vizsgálat, szennyezési forrás felszámolása is megtörtént. 

Kéri, hogyha ilyesminek nyomait látják, jelezzék. Felhívja a figyelmet, hogy a hulladékudvar 

és a szelektív gyűjtő kapcsán azért helyezték ki a „Várakozni tilos!” táblát, hogy a gépkocsik 

ne parkolásra használják a területet, hanem meg tudjanak állni a  kirakodást végzők. A 

KRESZ szerint a folyamatos rakodás bármeddig végezhető, ezért biztos nem fogják 

megbüntetni. Megjegyzi, hogy a hulladéklerakó szétválasztása azért történt, mert a 

hulladékudvar egy plusz feladat, amit az Önkormányzat biztosít a szentendreiek számára, és 

nagy forgalmat bonyolít. Állandó forgalmi dugók alakultak ki a szelektív és egyéb veszélyes 

hulladék pakolása során. Ezért döntött úgy a Városi Szolgáltató NZrt., hogy kerítésen kívülre 

helyezi a szelektív gyűjtőkonténert. Kiderül majd, hogy mennyire válik be ez a rendszer. Jelzi, 

hogy megnézi az ITS 9. számú mellékletét. Sajnálja, ha így történt, hogy nem lett bevonva a 

Csicserkó Egyesület. Nyilván ugyanúgy tudtak róla, mint mindenki más, a véleményezési 

lehetőség megvolt nyitva minden civil szervezet számára. Ismételten hangsúlyozza, hogy a 

probléma nem az, hogy nem beszélnek egymással, hanem sajnos nincs egyetértés. Ígéri, hogy 

folytatni fogják a párbeszédet. 

 

Szűcs Erika (Csillag köz 1.): elmondja, hogy a 2012. évi kormányhatározatban a 11-es főút 

két szakasza szerepelt, mint 2019. évig elvégzendő feladat. 2016. évből kikerült, Kisvárda 3 

tétellel szerepelt, az körbe lesz rendesen építve, azonban úgy látszik, hogy Budapest csak az 

M0-s autóútban érdekelt és az M0-ra felvezető autóútban egyáltalán nem. Kérdezi, hogy a 11-

es főúton a kerékpárosok is meg fognak jelenni vagy van-e valami remény. Szerinte az, hogy 

jelzőlámpa lesz a budakalászi csomópontban, jelen állapotok között annyi, mint halottnak a 

puszi.  Kérdezi, hogy van-e rá esély, hogy ez a kormányhatározat módosuljon, és valamilyen 

szinten bekerüljön a 11-es főút problémája. Elmondja, hogy a Pest megyei kiegészítő forrás, 

ami elvileg 80 milliárd Ft lenne, tudomása szerint jövőre 16 milliárd Ft. Úgy látja a Pest 

megyei honlap alapján, hogy a felhasználási szabályokról még nem született döntés. 

Érdeklődik, hogy kérdezték-e a testületeket, polgármestereket, hogy mit tartalmazzon a 

felhasználás szabálya. Tudomása szerint a közgyűlési tagokat kérdezték. Remélhető-e, hogy 

belterületi út építésére, felújítására lesz pénz. Úgy látja, hogy jelen pillanatban a 2017. évi 

költségvetés 2,5 milliárd Ft-ot tartalmaz az egész országra. Ez minősíthetetlen összeg, 

Szentendrének pedig óriási segítség lenne, ha évente akár csak 2-3 úttal többet tudna 

megcsinálni. Kérdezi még, hogy játszótér fejlesztésre lesz-e pénz? Úgy gondolja, hogy ez 
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égetően fontos, tartalmi kérdés. Egyre több a gyerek és ehhez képest viszonylag kevés az a 

tér, ahol mozogni, játszani tudnak. Jelzi, hogy erre tettek tartalmi javaslatokat, de nem kaptak 

választ. Nyilván több játszótér kellene, ami idő és pénz. Megjegyzi, hogy három unokájával 

járja a várost, úgy véli, hogy gyerekbarát közterület fejlesztés felé kellene elmozdulni. A 

gyerekek dottóznak, fagylaltoznak a belvárosban, mert nincs más. Úgy tűnik, hogy középkorú 

gyermektelen házaspár turistáknak fejlesztenek sok mindent, pedig inkább a gyerekeknek 

kellenének élményelemek, hogy értelmesen tölthessék az időt. Amíg nincs több játszótér, 

addig a város egyéb tereit is meg lehetne nyitni, különösen május végén a játszóterek 

zsúfoltsága miatt. Úgy látja, hogy a környezetvédelem egyre hangsúlyosabb a város életében. 

A nagy környezetvédelmi fejlesztések szemmel láthatólag lezárultak – regionális 

hulladéklerakó, szennyvízberuházás. Viszont egyre fontosabbá válnak korábban nem létező 

vagy nem ennyire hangsúlyos kérdések. Például a környezetvédelmi programban egy 

bekezdés van az ún. nem ionizáló sugárzásról. A mobiltorony problémájára, az új környezeti 

hatások, a közlekedés által okozott különböző károsodásokra utal, úgy véli, hogy borzasztó a 

vezetékdzsungel, ami elönti a várost. Hosszú távon mindenképp gondolni kell arra, hogy 

létezik ilyen fajta környezetszennyezés is. 2016. évben lejár a program érvényessége, újat kell 

csinálni, ezért indítványozza, hogy az újszerű megközelítések hangsúlyosak legyenek ebben. 

Úgy látja, hogy a közösség igényli ezt a fajta kezelésmódot, kéri, hogy ez igenis legyen fontos 

a Városvezetésnek. Kéri, hogy a nyilvános környezetinformációs rendszer legyen meg. 

Országosan lehet adatokhoz jutni, de komoly előrelépést jelentene, ha városi szinten is 

működne. A jelenleg hatályos programban 2014-es határidő szerepel. Nem tudja, hogy a 

végleges elfogadáskor ez benne maradt-e a programban vagy sem, de ez mindenképpen egy 

kommunikációt jelent. Évente a mérési értékek, az Önkormányzat által tett környezetvédelmi 

lépések, a közterület mennyiségének a növekedése stb. megjelenhetnének. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: a 11-es főút kapcsán elmondja, hogy a 

kormányhatározatból kikerült a felújítás, remény mindig van, de jelen pillanatban nincs erre 

vonatkozó kormányhatározat. Kisvárda egy másik régió, ilyen szempontból a közép-

magyarországi régió hátrányos körzet, de természetesen nem mondanak le arról, hogy a 

fejlesztésre a Kormány valamilyen módon rendeljen forrást. Sajnos jelen pillanatban nincs 

egyik programban sem a 11-es főút felújítása. A Budakalász, Auchan csomópont igen, de 

most a belterületi útminőségről beszélnek, ami nagyon igényelné és időszerűvé tenné a 

felújítást. Jelzi, hogy a megyei kiegészítő forrással kapcsolatban megkérdezték, hogy mit 

szeretnének. Ezeket rendszeresen elmondták, elmondják. Belterületi útra sem uniós-, sem 

kiegészítő forrás nem használható, leszámítva az EuroVelo 6 kerékpárutat, amihez a Kormány 

rendelt forrást. Ez Budapest és Szentendre közigazgatási határa között megépül, azonban 

belterületi utakra ebben a régióban nem tudnak pályázni. Kiemeli, hogy volt egy játszótér 

pályázatuk, melyet a TDM Nonprofit Kft. valósított meg a Czóbel parkban, minden 

lehetőséget megragadnak. Jelen pillanatban játszótér fejlesztés nincs a látóterükben, azonban 

jó hír, hogy az óvodák fejlesztésére és az óvodák játszóeszközeinek fejlesztésére is van egy 

több százmillió Ft-os pályázatuk, melyből konkrét forrást remélnek. Tekintettel arra, hogy 3 

éves kortól kötelező óvodába járni, egyre több időt töltenek ott a gyermekek. 

Környezetvédelmi beruházások, új környezeti hatások kapcsán elmondja, hogy a 

szennyvíztisztító telep több milliárd Ft értékű felújítása meg fog történni. Jelzi, hogy ez nem a 
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város, hanem a DMRV Zrt. beruházása, azonban nagyon fontos, még a csatornázáshoz 

kapcsolódó és egyébként a légszennyezést, a szaghatásokat is érintő vonatkozásai vannak. 

Elmondja azt is, hogy a látképi hatások kapcsán készülni fog egy arculati kézikönyv, ami 

jogszabály előírása szerint szabályozni fogja a látképi kérdéseket. Ígéri, hogy a nyilvános 

információs rendszernek utánanéznek és írásban válaszolnak. 

 

Pabeschitzné Péter Kamilla (Bogdányi út 58.): elmondja, hogy az itt ülők közül sokan 

tudják, hogy több éves procedúra miatt van itt. Először a kommunikációra reagál, amit nem 

tud dicsérni. Döbbenten tapasztalta, hogy a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján a számtalan 

plakát mellett nem szerepel a közmeghallgatás ténye, időpontja. Bár nem dakota közmondás, 

de egy magyar szólást megfogadva: „minden csizmadia maradjon a saját kaptafájánál” elv 

alapján ahhoz tudná hasonlítani ezt a tényt, miszerint érdekes lenne, ha egy iskola nem tenné 

ki a hirdetőjére, hogy mikor van az évnyitó vagy évzáró. Bizonyára könnyebb lenne több száz 

gyermek nélkül megrendezni az eseményt, de nem így működik. Kifogásolja, hogy a városi 

újság nem jut el a családok többségéhez és nincs mindenhol internet-hozzáférési lehetőség. 

Ugyanakkor Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti- és Működési Szabályzata 

kimondja (IV. fejezet 23. pont 30. §, (5) bekezdés), hogy a közmeghallgatás időpontját a 

Képviselő-testület ülése előtt legalább 15 nappal közzé kell tenni a Hivatal hirdetőtábláján. 

Kéri, hogy erre legközelebb figyeljenek a törvényesség miatt. Előterjeszti az ügyét - bizonyos 

érintettség lesz, mert az 5 perc erre nem elegendő -, ami a Bogdányi út, Rév utcától a Dézsma 

utcáig tartó, kb. 200 méteres szakaszának évek óta fennálló közlekedési- és parkolási káosza. 

Elmondja, hogy számtalan esetben jelezte, jelezték a problémát, de ez idáig nem született 

megnyugtató megoldás. Nem tudnak hazajutni, parkolni, az ingatlanukba bejutni. Bár ezen a 

szakaszon csak négy család teheti meg összesen, hogy az ingatlanukra behajtsanak, de ők 

nem. 

A felszólalókra visszacsatolva úgy gondolja, hogy az útburkolati felfestés nagyon jónak tűnik, 

ha betartják a szabályt. Saját szomszédja (nem nevezi meg az illetőt, mert mindenki tudja, 

hogy kiről van szó) nem tartja tiszteletben a szomszédját. Ha rendre ott áll meg minden 

hozzátartozója és minden hozzáérkezője, akkor a felfestésnek nincs értelme, sőt a „Megállni 

tilos!” táblának sem. A Régi Művésztelep és Galériában megrendezett esemény alkalmával az 

autók az útkereszteződésbe állnak és nem tudnak hazamenni, majdnem elütik őket. Kijön a 

Rendőrség, ha kijön és ugyanúgy ott álltak az autók. Aba úr is ott állt, jelzett neki, de csak egy 

vállvonogatást kapott viszonzásul, de semmi nem történt. Most is egy mosoly hagyja el az 

arcát, nem hiszi, hogy így kellene egy ügyhöz hozzáállni, mikor a lakosok több éve küzdenek 

a problémával. Kiemeli, hogy több lakos megbízásából van jelen. Elmondja, hogy 2013. 

szeptember 9-én született az Önkormányzat Közlekedési Bizottságának egy határozata az 

egyirányúsításról. Ez a közlemény úgy szólt, hogy a Városi Szolgáltató NZrt. 

Vezérigazgatóját felkérte az akkori Polgármester, hogy az új forgalmi rend bevezetése után 

végezzenek felmérést a terület kihasználtságára vonatkozóan, a parkoló automaták 

kihelyezésének gazdaságosságáról és a novemberi képviselő-testületi ülésre készüljön 

előterjesztés a felülvizsgálat eredményéről, a beruházás megvalósításáról. Felhívja a 

figyelmet, hogy ez a mai napig nem történt meg. Ezek után 2013. október 9-én lakossági 

fórumot hívtak össze, többek között az ő kezdeményezésére. Szerencsére támogató partnerre 

talált. Ezen a lakossági fórumon - amiről jegyzőkönyv helyett csak emlékeztető készült – a 
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következő hangzott el. Tolonics Gyula utolsó szava az volt ezen a fórumon, hogy lesz 

parkolóóra. Ugyanezen a meghallgatáson Kun Csaba képviselő úr elmondja, hogy 

egyirányúsítás esetén és a legtöbb parkolóhely kihelyezésével, akkor a Városi Szolgáltató 

NZrt-nek már megéri a parkolóórát kitenni. Sérelmezi, hogy a mai napig nem valósult meg. 

Elmondja, hogy ezek után választások következtek, kiderült, hogy ebben a körzetben 

valószínűleg már nem lehet nyerni, történt egy-két cserebere, Petricskó Zoltán úr személyében 

új képviselőjük lett. Nem történt semmi változás, pedig ezen a meghallgatáson Petricskó úr is 

jelen volt, az ajtóban állva végigszotyizta az eseményt. Ezután szegény Tolonics képviselő 

úrról kiderült, hogy beteg, és keresztényi módon nem gondolta, hogy itt most is megjelenik, 

és kiborítja a bilit. Jelzi, hogy 2016. október első hetében lekerült az a tábla, amely egy 

laminált, gépelt papír. 2013 óta fenn volt, senkit nem zavart – Petricskó urat sem, aki csupán 

20 méterre lakik onnan -, hogy 2013 óta forgalmi rend változás állt be. Megjegyzi, hogy 

miután az újság nem jár hozzájuk, és a honlapot sem szokta böngészni, az Irakban kiküldetést 

teljesítő lánya azzal kereste, hogy a házuk híres lett, fenn van a honlapon és az utcájuk újra 

kétirányú lesz. Úgy érzi, hogy megint kezdődik minden elölről, ez bolondokháza. Elmondja, 

hogy megnézte a honlapot, hogy valóban így van-e és hozzászólt. Szeretne megint a 

kommunikációra kitérni, ugyanis amilyen stílusban akkor, ott válaszoltak neki, az kimeríti a 

jól neveltség szintjét. 

Felhívja a figyelmet, hogy ez a beszélgetés mai napon lekerült, semmilyen comment nem 

található Szentendre honlapján, csak a like-ok látszanak, ami az ’50-es évekre emlékezteti. A 

Polgármester úrtól szeretne kérni egy időpontot a fogadóidejében, amikor feltárhatja ezt a 

több éves procedúrát a tisztánlátás érdekében, és hátha egyszer mégis megoldásra kerül az 

ügy. Kérdezi, hogy ki, miért kérte, ki kezdeményezte, hogy az utca megint kétirányú legyen, 

miért nem értesítettek senkit. Egyetlen postaládába nem került be értesítés, nem volt lakossági 

fórum. Ez a döntés ellentmond a Közlekedési Munkacsoport egykori döntésének. Kiemeli, 

hogy Petricskó úr felesége azt híreszteli a városban, hogy két ember kérte ezt: az említett 

szomszédja és jómaga, ami elég nevetségesnek tűnik, hiszen akkor nem állna itt. 

Hangsúlyozza, hogy nem ez az ott lakók problémáira a megoldás, nem ezt kérték, és 

szeretnének egyenrangúak lenni a Bogdányi utca azon részével, ahol sálárusok árulnak a 

bazársoron. Mellékletet ad át a Polgármester úrnak. Megjegyzi, hogy a honlapon is az 

szerepel, hogy 80 cm-es a járda, ami lemérve is látható, a KRESZ-tábla és a sárga csík 

között18 cm mérhető. Szerinte ez nem meríti ki a járda fogalmát. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy megvizsgálja, miért nem volt a 

hirdetőtáblán kifüggesztve a közmeghallgatással kapcsolatos hirdetmény. Elnézést kér, ha ez 

így történt, korrigálni fogják a jövőben. Tapasztalata alapján a lakosság elsősorban nem az 

épületben lévő hirdetőtábláról tájékozódik a város ügyeiről, hanem a honlapról, illetve a 

Szentedre és Vidéke újságból. Tudja, hogy az újság terjesztésével is vannak problémák, 

személyesen tárgyalt a Posta illetékes vezetőjével. Hangsúlyozza, hogy mindent megtesznek 

azért, hogy minden háztartásba eljusson a Szentendre és Vidéke újság. Nem az a cél, hogy 

eltitkolják a közmeghallgatás tényét. A polgármesteri fogadóórát minden hónap negyedik 

csütörtökén tartja, van arra lehetőség, hogy a fogadóórán személyesen megbeszéljék a 

dolgokat. 
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Kun Csaba képviselő: elmondja, hogy a Bogdányi utca ezen területének parkoló övezetbe 

való bevonása azért nem történt meg, mert a Városi Szolgáltató NZrt-t felkérték, hogy 

végezzen vizsgálatot, hogy ez megéri-e, gazdaságos-e. A bizottság elé került egy olyan anyag, 

miszerint kimutatták, hogy a parkolóóra telepítés költsége sem térülne meg, tehát nem éri meg 

bevonni ezt a rövid szakaszt. A parkolóóra és annak kihelyezési költsége és üzemeltetése 

többe kerülne, mint a várható bevétel. Úgy emlékszik, hogy az erről szóló információ 

megjelent vagy a honlapon, vagy a Szentendre és Vidéke újságban. A hozzászólások között 

elhangzott, hogy most már a Szentendre és Vidéke újságban is megjelennek a városházi hírek. 

A bizottsági határozatok nyilván nem, de a képviselő-testületi határozatok kivonatos 

formában korábban is megjelentek az újságban. 

 

Petricskó Zoltán általános alpolgármester: elmondja, hogy amikor állítólag „végigszotyizta” 

ezt az ominózus meghallgatást, akkor úgy emlékszik, hogy Pabeschitzné Péter Kamilla volt a 

legindulatosabb, hogy egyirányúsítják azt az utcát, mert 50 méterre laknak a Művészteleptől 

és körbe kell menni a Czóbel parkon és úgy kell hazamenni. Amikor a Duna-part lezárásáról 

döntés született, akkor megvizsgálták annak lehetőségét, hogy azok az emberek, akik nem 

tudnak áthaladni a Dunakorzón, azok könnyebben hazajuthassanak, és ezért lett újra 

kétirányúsítva a Bogdányi utca szakasza. Sajnálja, hogy nem jut el Pabeschitzné Péter 

Kamilla otthonába a Szentendre és Vidéke újság. Kiemeli, hogy az újságban előre jelezték, 

hogy a forgalmi rend változni fog, nem tudja, hogy miért nem jut el a belvárosba az újság, ő 

megkapja. Nem hiszi, hogy azért kapja meg, mert képviselő, és külön bedobják a 

postaládájába. Megjegyzi, hogy a hölggyel elég gyakran szokott találkozni és személyesen is 

jelezte neki, hogy kétirányúsítva lesz az utca, és az volt a véleménye, hogy ne legyen 

egyirányú az utca. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: jelzi, hogy elveszítette a fonalat, hogy valaki kér 

valamit, a Képviselő úr tájékoztatja arról, hogy meg fog történni és aztán nem hiszi el. 

 

dr. Filó András (Rakodczay Pál u. 4.): elmondja, hogy a Pismány Mezőőrtorony 

Területfejlesztő és Környezetvédő Egyesület elnöke, 1993-ban alakultak. Az első volt azon 

egyesületek közül, amelyet abból a célból hoztak létre, hogy az Önkormányzatnál lévő 

településfejlesztéseket irányított mederben tudják lebonyolítani.  Az Egyesület alapítása óta 

13 év telt el, és azóta küzdenek, hogy bizonyos területek belterületbe kerüljenek. Nem emeli 

ki a Pismány, illetve az Egres út alatti kettes területet, öt ilyen területről volt szó, azonban az 5 

terület 15 év alatt nem került belterületbe. Megjegyzi, hogy a közmeghallgatás elején nem 

volt jelen, nem tudja, hogy ezzel kapcsolatban mi hangzott el. Ők nem írtak levelet, mert a 

levelezésnek nincs értelme, az eddigiekre sem kaptak mértékadó választ. Kiemeli, hogy az 

Egyesület szerződést is kötött az Önkormányzattal, végigvittek egy településrendezési 

szerződést a területfelosztás, telekalakítás, különböző geológiai-, környezetvédelmi 

vizsgálatok, szabályozási terv elkészültéig, majd egy tollvonással az egészet megszüntették. A 

közmeghallgatás az utolsó momentum, mielőtt pert indítanának, mert az eddig elhangzott 

indokok egyike sem volt valós, ami miatt megakadt a párbeszéd. Emlékeztet, hogy 

Polgármester úr azt mondta, hogy volt párbeszéd, csak eltérőek voltak a vélemények. Szerinte 

Polgármester úr nagyon egyoldalú véleményt hallhatott csak, és nem hallotta meg a másik 
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oldal véleményét. Jelzi, hogy az volt az első számú akasztó, hogy túl sok ember fog 

betelepülni Szentendrére, ha megvalósulnak a belterületbe vonások. Hangsúlyozza, hogy 15 

év alatt egy sem történt meg, de szakemberek szerint is, ha egy-egy ütem belterületbe kerül, 

annak a beépülési ideje legalább 10 év. Tehát emiatt nem nőtt volna Szentendre lakossága, 

azonban nő amiatt, hogy bizonyos kisebb épületeket lebontanak, majd helyébe társasházak 

épülnek óriási tömegben. Számára megdöbbentő és hihetetlen volt, hogy a Radnóti M. utcánál 

az óvoda részére – még ő is képviselő volt – kivettek egy 1,1 ha-os területet, de az óvoda nem 

valósult meg. Valami barbratrükk folytán átminősítették építési területté, az Önkormányzat 

értékesítette, és épül az 1,1 ha-on egy 36 lakásos társasház mindenki nagy bosszúságára. Úgy 

véli, hogy el kellene gondolkodni azon, hogy az 1,1 ha-os területen 36 lakás épül. A Pismányi 

Mezőőrtorony Egyesület szabályozási terve elkészült - 15 %-os beépíthetőség, 1000 m2-es 

minimális teleknagyság, energiatakarékos, kvázi 0 energiaigényű épületekkel beépülve –, ezt 

szeretné a lakosság vagy azt, hogy egymásba érjenek és mini telkeken hatalmas lakóparkok 

vagy toronyházak épüljenek. Nem tudnak egyetérteni, mert Polgármester úr teljesen 

máshonnan kapja az információkat, ők pedig itt élnek a városban, látják a fejleményeket. 

Szükséges a párbeszéd, engedni kéne, mert nem jó úgy az asztalhoz ülni, hogy ők elmondják, 

de úgysem történik semmi. Szerinte az sem volt korrekt válasz, hogy mindenki tudott róla, és 

azért nem hívták meg az egyeztetésre. Törvényi kötelezettség, hogy meg kell hívni az 

Egyesületet, nem úgy van, hogyha akar, eljön. Bízik benne, hogy még nincs minden kőbe 

vésve és lehet erről még tárgyalni. Véleménye szerint az nonszensz, hogy mind az öt területet 

betették vegyes városközponti területre, ez 50 ha, igen nagy ívű terv a Város részéről, hogy 50 

ha-on akar intézményi területet (iskola, óvoda stb.). Javasolja, hogy legyen megbeszélés és őt 

is hívják meg. Jelzi még, hogy kb. 4 hónapja kiégett az utcájukban a lámpa, nem tudja, kihez 

kell fordulni közvilágítás ügyben. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: kéri, hogy a közvilágítás ügyében az 

Ügyfélszolgálathoz forduljanak. A Pismány Mezőőrtorony Területfejlesztő és Környezetvédő 

Egyesület kapcsán elmondja, hogy nem érzi azt, hogy új információ hangzott volna el. Sajnos 

elbeszélnek egymás mellett, a Főépítészi Kabinet és az Egyesület is mondja a magáét, és 

kialakul az egyet nem értés, valahogy nem közelednek az álláspontok. 

 

Beck László (Széchenyi tér 33.): elmondja, hogy meglepetés volt hallani Polgármester úrtól, 

hogy a 11-es főúton kerékpár sáv lesz, szerinte rendkívül balesetveszélyes, mint kerékpáros, 

ezt nem javasolja. Említette azt is, hogy a városhatár felé kerékpárutat alakítanak ki pályázat 

útján. Úgy tudja, van kijelölt kerékpárút, egyetlen veszélyes szakasz van: az Izbégi Általános 

Iskolánál a tornacsarnok feletti 200 méteres szakasz. Ha ezt megcsinálják, gyönyörű 

kerékpárút megy egészen Dömörkapuig, illetve a Pilisbe kb. 100 km jelzett kerékpárutat lehet 

a Bükkös-patak torkolatától elérni. Elmondja továbbá, hogy annak idején a kerékpárosok 

örömmel vették a Dunakorzó melletti szervizút elkészültét, mint alternatív kerékpáros 

útvonalat. Nem kellett a korzón a tébláboló, éppen parkolóhelyet kereső autósokat, vagy 

éppen a fesztelenül sétáló gyalogosokat kerülgetni, mivel ezen a rövid kis szakaszon nincs 

autósforgalom, gyalogosok előfordulnak, de kevesen. Meglepetten vette észre néhány héttel 

ezelőtt, hogy a parti szervizút mindkét végére egy-egy „Kerékpárral behajtani tilos!” táblát 

tettek ki. Kérdezi, hogy miért, kit zavarnak a kerékpárosok a szervizúton. Akik annak 
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ellenére, hogy ott vannak a táblák, mégis behajtanak, használják az utat. A kerekesek nevében 

kéri, hogy szabadítsák fel az utat, vegyék le a táblákat. Kitér arra is, hogy aki Budapest 

irányából kerekezik Szentendre felé, és a 11-es főút régi hídjánál rátér a Dera-patak bal parti 

töltésén néhány évvel ezelőtt készült kerékpárútra, nem egy fejedelmi, illetve nem Szentendre 

város hírnevéhez méltó látványban részesül. Hosszú, mintegy 100 méteren húzódó 

hulladékhegy mellett kell kerékpározni, ahol már derékig érő fű, gaz nőtt ki. Tudomásuk 

szerint ez az ideiglenes lerakóhely nem hulladék lerakónak, hanem építési törmelék ideiglenes 

tárolására indult, ahol még a kezdetekben törték a betont és el is szállították. Mára ez teljes 

egészében megszűnt, tavasszal látott ott utoljára betontörést. Télen csupán a látvány undorító, 

nyáron, a nagy melegben ráadásul förtelmes bűzt is áraszt. Nem beszélve arról, hogy ez a 

hulladékhegy, ahogy haladnak a Duna irányába, folytatódik. Az első bekerített 

hulladéklerakóból hosszú ideig valósággal ráfolyt a szemét a kerékpárútra. Ez nem építési 

törmelék volt, hanem egyéb háztartási hulladék, szemét. A szemét a mai napig ott van, nem 

vitték el, hanem egy zárt téglakerítést húztak fel a kerékpárúttal párhuzamosan. Kérdezi, hogy 

milyen vélemény alakul ki az ott kerekező személynek Szentendre városáról, ha már ilyenek 

az első benyomások. Miért engedélyezi a város ezeket a hulladéklerakókat? Megemlíti a 

Tűzoltóság területe után épült – hatalmas EU-s támogatást feltételezve – hulladékválogató 

kihasználatlanságát. Sérelmezi, hogy amióta felépült, egy teremtett lelket nem látni ott. 

Egyetlen egyszer jelentek meg fűkaszás egyének, akik lekaszálták a derékmagasságú füvet. 

Jelzi, hogy a válogatóhoz épült felhajtóval párhuzamosan egy tujasort ültettek. Érdemes 

megnézni, hogy a kb. 35-40 db alig méteres tujából mennyi maradt meg, a legtöbbje 

kiszáradt. 

Végezetül szeretné a város területén még megtalálható források, kutak, hidak védelmére 

felhívni a figyelmet. Két olyan szentendrei létesítményt említ, amelyek közül az egyik már 

eltűnt, a másik eltűnése, megsemmisülése folyamatban van: a Pajor ház a felújítás után ma 

Ferenczy Múzeumként funkcionál. Az előtte lévő udvarban – három oldalról kőfallal 

körülvéve – áll egy régi „stanglis-kút”. Az utcáról látogatható, egy pad is van mellette.  A 

stanglis kutak jellemző városképi elemei voltak a városnak - Fő tér, Rab Ráby tér, Jókai tér, 

illetve Agy Tanoda udvarában is volt az ún. golyvások kútja, kérdezi, hová lett? Megjegyzi, 

hogy a Pajor ház udvarán, a Kossuth Lajos utcai frontján, a terasszal szemben a kis beugróban 

stanglis kút áll, amely eredetileg a Kossuth Lajos utcából volt közvetlen bejárható és látható. 

Egy emléktábla is volt az eredeti kőfalban, miszerint „E kutat készítette Kovács Antal …. 

Pilisvörösvár.” Az nem volt olvasható, hogy kőműves vagy kőfaragó volt az illető. Ez a tábla 

a felújítás során eltűnt. Megjegyzi, hogy az építkezés idején sokáig figyelemmel kísérte, hogy 

vajon a kivitelezés vagy talán már a tervezés során gondoltak-e arra, hogy megmenthető 

legyen ez a relikvia. Sokáig nem lehetett figyelemmel kísérni, mert az egész utcafrontot 

befóliázták, „inkubátorházzá” alakították. Az, hogy milyen munkafolyamatok zajlottak a 

fólián túl, az csak a fólia elbontása után derült ki. A kis kutat rejtő beugró kőfal utcai részét 

megkurtították, a kis kőtábla eltűnt, valószínűleg a bontás áldozata lett. Jelzi, hogy régen is 

voltak – nemcsak manapság – önzetlen adományozók, akik tetteit emléktáblák örökítik meg. 

Kérdezi, hol van a kút építőjének, adományozójának emléktáblája, eltűnt, megsemmisült vagy 

valakinél megtalálható? Úgy gondolja, hogy talán pótolni kellene, és legyenek nagyon 

büszkék az ilyen és ehhez hasonló önzetlen vállalkozókra, adományozó személyekre. Felhívja 

a figyelmet a Szmerdáni árok völgyfőjében lévő hídra – örül, hogy másnak is szemet szúrt a 
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híd állapota -, valamint itt is volt egy stanglis kút, ma már ez is eltűnt. Kérdezi, hogy ellopták 

vagy a Hivatal leszereltette? Ugyanitt a völgyfőben egy kőből épített gyönyörű boltíves híd 

szolgálta az áthaladni kívánó gyalogosokat, lófogatokat. Talán már senki sem emlékszik 

hivatalos nevére, ez a Klacher híd, nevét az építőjéről kapta. A híd két oldalán egy-egy 

kőtábla volt, amely a híd építőjére vagy talán csak építésének évére és valami egyébre is 

hivatott volt a figyelmet felhívni. Sajnálja, hogy nem sikerült megállapítania, mert amikor 

nyáron arra járt, nem lehetett hozzáférni, a növényzet eltakarta a rálátást. A múlt héten újra 

arra járt, hogy ősz-tél idején leszáradt már a fű, a gaz, és lefényképezhető, hogy mi van ráírva. 

Legnagyobb meglepetésére a két kőtáblának hűlt helye volt, valakik kivésték a helyéről. 

Megjegyzi azt is, hogy néhány évvel ezelőtt egy kidőlt hatalmas fűzfa letarolta mindkét oldal 

korlátját. Kifogásolja, hogy az Önkormányzat nem javíttatta ki, és azóta ez az építészeti 

ritkaságnak számító kőből épített, Szentendre egyik legrégebbi és legszebb hídja az enyészeté 

lett. Úgy gondolja, hogy a városban található kutak, források, hidak és mindennemű értékek 

nagyobb figyelemre és védelemre lennének méltóak. 

 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy Beck úr kutakkal, hidakkal kapcsolatos 

felvetéseire írásban fognak válaszolni. Röviden elmondja, hogy a kerékpárút kapcsán említett 

200 méteres veszélyes szakaszra jó javaslatnak gondolja - ha nem lesz pályázati forrás -, hogy 

a Város saját forrásból megoldja. Ezzel a legkritikusabb szakaszon mégis előreléphetnek, és 

elérhető a Pilis Bike hálózatos rendszere. Jelzi, hogy a szervizúton azért tilos a kerékpározás, 

mert több baleset is történt. A szervizút a mobil árvízvédelmi falhoz kapcsolódik, elvileg csak 

a gátat építő járművek és a gyalogosok használhatják. A kerékpárosoknak fönt, a korzón 

biztosítottak helyet, ezért van a „Behajtani tilos!” tábla elhelyezve. Ismételten elmondja, hogy 

a Dera-patak melletti szeméthegy Holló István képviselő úr – egyébként engedély nélküli – 

tevékenysége, amit remélhetőleg meg fog szüntetni. Tájékoztat arról is, hogy a Duna-Vértes 

Regionális Hulladékátrakó jelen pillanatban még nem indult el, reményei szerint erre heteken 

belül sor fog kerülni. Uniós forrásból megépült létesítmény, eddig csak próbaüzeme volt, a 

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. fogja üzemeltetni. 

 

Vidráné Hajós Márta (Hamvas B. u. 8.): kérdezi, hogy mikor számíthatnak arra, hogy a 

Püspökmajor lakótelepen ismét lesz a „Városháza házhoz jön” lakossági fórum a 

lakótelepieknek, számukra nagyon fontos lenne, mert itt nincs idő, hogy az ottani problémákat 

megbeszéljék. Kérdezi, hogy megengedett-e az, hogy a társasházaknál lévő hő-központokba 

bármelyik lakó lemehet, és önkényesen csavargathatja a termosztátot. Úgy gondolja, 

megengedhetetlen, hogy nem zárhatók és nem csak a fűtőmű emberei nyúlhatnak hozzá. 

Szemtelenség, hogy egyesek a mások hőigényével, pénztárcájával játszanak. Kéri a fűtőmű 

képviselőjét, hogy foglalkozzanak a problémával. Minden évben jelentik ezt a fűtőműnek, 

közben kiderül, hogy a kapcsolgatások miatt elromlik a termosztát. Minden évben cserélik a 

termosztátot, de úgy gondolja, nem ez a költséghatékony megoldás, hanem egy zárható terem, 

zárható szekrény, hogy oda ne mehessen le a lakó. Kifogásolja, hogy a Móricz Zsigmond 

Gimnáziumba érkező autósok miatt nem tudnak megállni, parkolni azért, mert a gimnázium 
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szerződést kötött egy sportegyesülettel. Ez azt jelenti, hogy minden este sportrendezvények 

vannak, továbbá a Városi Szolgáltató NZrt. ott helyezte el a szelektív hulladékgyűjtő 

konténereket, így sok parkoló autó helyét elvette a gimnáziumi parkolóban, és azok most 

mind a társasházi parkolóban állnak. Sérelmezi, hogy az autósok a kukák elé állnak és másnap 

reggel a kommunális hulladékot nem tudják elszállítani, a múlt héten számtalanszor 

telefonáltak, mert a kommunális hulladékot már nem tudják hová tenni. A másik nagy 

hátrány, hogy az ott lakók fél, egy órákat keringenek a környéken, míg parkolni tudnak. Úgy 

véli, hogy ez tarthatatlan, hiszen a gimnáziumnak van egy nagy, betonozott területe, amit 

nyugodtan meg lehetne nyitni és megoldódna ez az áldatlan állapot. Megjegyzi, hogy két 

évvel ezelőtt, ugyanezen a helyen dr. Török Balázs alpolgármester úrral beszéltek a témáról, 

és kapott egy tájékoztató levelet, melyben ígérte, hogy a sportegyesület vezetőjével, illetve a 

gimnázium igazgatójával egyeztetni fog. Jelzi, hogy két év óta semmiféle intézkedés nem 

történt, kérdezi, hogy áll az áldatlan parkolási téma, mert ők is élhető Szentendrét 

szeretnének. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy lakossági fórumot fog tartani a körzet 

képviselője. Kéri a Városi Szolgáltató NZrt. vezérigazgatóját, Mandula Gergely urat, hogy 

válaszoljon a kérdésekre. 

 

Mandula Gergely vezérigazgató: elmondja, hogy a hő-központokba alapvetően nem lehet 

bejutni, ahol ezt nem tudták megoldani, ott plombával lezárják, hogy megállapítható legyen, 

ha bárki bejut. Tudomása szerint az említett társasházban, ahol a hölgy lakik, zárt a hő-

központ. Esetleg a felfelé menő strangokhoz tudnak a lakók hozzáférni, amit a Városi 

Szolgáltató NZrt. nem tud befolyásolni. Jelzi, hogy a szelektív hulladékgyűjtők áthelyezését a 

lakók kérték. Az áthelyezéssel kapcsolatos bejáráson a lakosság is képviseltette magát, és 

ennek megfelelően került a hulladékgyűjtő a mostani helyére kora tavasszal. Megjegyzi, hogy 

inkább pozitív visszajelzéseket kapott, a parkolási probléma új dolog, amit megvizsgálnak. 

Elmondja még, hogy arról nincs információja, hogy a kommunális hulladék elszállításával 

probléma lett volna, ha volt, azt pótolták. Kiemeli, hogy a szelektív hulladékgyűjtés EU-s 

elvek alapján - amihez a hulladékgazdálkodást országos szinten igazítani próbálják – fontos és 

kiemelt terület. Bizonyos mennyiségi kvótákat a közszolgáltató, illetve a Város nem tud 

teljesíteni, sajnos nem gyűlik elegendő szelektív hulladék, így a hulladékgyűjtő sziget 

megszüntetését nem tudják támogatni. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: úgy gondolja, hogy nem egy könnyen kezelhető 

dologról van szó, nyilván a szelektív hulladék gyűjtésére szükség van, és szeretné mindenki a 

közelben elhelyezni a szelektív hulladékot, ugyanakkor nem szeretnék, hogy a közelükben 

legyen a gyűjtő edényzet az említett okok miatt. A kulturált használat még nem alakult ki, 

sajnos távol vannak attól, hogy a társadalom számára ez normává váljon. Jelzi, hogy mindent 

megtesznek azért, hogy tisztán tartsák a gyűjtő edényzet környezetét. 

 

Sipos István: elmondja, hogy a Radnóti M. úton közlekedik és mindennapos probléma, hogy 

10-100 méteren keresztül előzni kell a tiszti lakótelep előtt parkoló autók miatt. Sokszor 

találkozni autóbusszal, viszonylag gyorsan haladó járművekkel. Látta, hogy a tiszti lakótelep 
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mögött kialakított betonplaccok vannak. Kérdezi, hogy miből eredően, esetleg újabb lakások 

készülnek-e vagy parkolók. Az ott lakóknak inkább azt kéne igénybe venni vagy számukra 

kialakítani, letisztítani. Jelzi azt is, hogy volt lakossági egyeztetés a Kőhegyre vezető út 

javítására vonatkozóan. Kérdezi, hogy ez ügyben történt-e előrelépés? Érdeklődik a korábban 

temetőnek tervezett elkerített rész és a mögötti önkormányzati terület hasznosítására tett 

intézkedésekről. Hozzáteszi, hogy jelen pillanatban az arra közlekedők tapasztalhatják, hogy 

ez a „senki földje”. Úgy gondolja, hogy az iskolák, az itt lakók, esetleg a turizmus számára is 

a szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas területté alakítható.  Tudja, hogy a városfejlesztést 

illetően szűkös anyagi forrásokkal küzdenek, azonban ez a jellemző országosan is. Kérdezi, 

hogy ennek kapcsán milyen intézkedéseket terveznek, nem csak az 1+1 programra gondol, 

hanem betelepülő gazdasági tevékenységek számára vonzó környezet kialakítására. Hallani 

lehet, hogy az itt lakók Budapesten vagy másutt jelentik be a cégeiket. Úgy véli, hogy nem a 

Vizes Nyolcas Uszodával kapcsolatos pert kell forszírozni, mégis kérdezi, van-e ilyen bevétel, 

ami erre a célra fordítható. Úgy hallotta az írásos kérdésekre adott válaszok kapcsán, hogy a 

zöld terület nő, részéről ennek az ellenkezőjét tapasztalja. A belterületi rész zöldövezeti 

kialakítása komoly kihívás és attraktív cél lehetne, ami megoldásra vár. A település környékét 

zöldövezetként tartani és hasznosítani szintén egyértelmű kell, hogy legyen. Kitér arra is, 

hogy lövöldözni sem a városban és annak peremén – különösen, ahol a madarak, vadak élnek 

– nem célszerű, kéri, hogy ezt kerüljék el. Elmondja, hogy a Lajos-forrásból hordja az 

ivóvizet, kifogásolja, hogy nincs kifüggesztve a víz összetétele. A nagyobb esőzések, 

bemosások miatt a folyamatos bevizsgálást és a víz minőségéről a lakosság tájékoztatását 

szintén szükségesnek tartja.  

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a Radnóti M. út közlekedésére 

vonatkozó javaslatot megvizsgálják, kéri Sipos István urat, hogy írásban is nyújtsa be 

javaslatát. 

Jelzi, hogy a Kőhegy kapcsán a napokban érkezik anyag, amit Czakó Ádám divízióvezető fog 

biztosítani, reméli, hogy az ott lakók segítségével, együttműködésével megoldható az 

útjavítás.  Elmondja még, hogy a temető közelében van egy olyan terület, amit most 

szőlőtelepítés céljára adtak bérbe annak a vállalkozónak, aki eddig is telepített szőlőt, továbbá 

szó van sportcélú hasznosításról is. A betelepülő vállalkozások számára készítettek egy 

vállalkozásfejlesztési programot, eddig 10-15 vállalkozás élt a lehetőséggel. Örvendetesnek 

tartja, hogy az iparűzési adó jelentősen nőtt az elmúlt években. Az országos GDP-átlagot 

messze meghaladó ütemben fejlődött Szentendre ipara, illetve vállalkozásai. Megjegyzi, hogy 

nem ennyire rózsás a helyzet a V8-perrel kapcsolatban, nem meglepő módon a vállalkozás 

felszámolásra került. Az Önkormányzat benyújtotta igényét, de túl sok pénz ebből nem 

várható sajnos. Szerinte a zöld terület növekedése vagy csökkenése azért becsapós kérdés, 

mert amikor beépülnek építési telkek, akkor csökken a zöldterület. Jelzi, hogy arra utalt, hogy 

a szerkezeti tervben, illetve a szabályozási tervben nagyobb terület van zöldterületté 

minősítve. Konkrétan az, ha egy építési telek beépül – akár a Kőhegy felé vezető úton -, akkor 

ott konkrétan csökken a zöldterület, tehát ez a korábban kiadott építési jogok beépítése illetve 

eredménye. Egyetért, hogy a lövöldözést a város peremére sem lenne jó telepíteni. Jelzi, hogy 

a Lajos-forrás a Pilisi Parkerdő Zrt-hez tartozik, a vízminőségre vonatkozó információt tőlük 

kell kérni. 
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Szőkéné Hallgató Lujza (Bükkös part 72.): elmondja, hogy a Deli Antal u. 5. szintén az ő 

lakcíme, mert egy saroktelken laknak. Kérdezi, hogy a régi Egészségházzal kapcsolatban a 

Városvezetésnek milyen elképzelései vannak, szerepel-e a felújítandó épületek körében.  Az 

utóbbi időben tapasztalta, hogy a 11-es főútról látható római kori Farkasvárnál a takarófóliát 

és minden mást elbontottak, kérdezi, hogy ebben az Önkormányzatnak van része vagy valaki 

más próbál ott állagmegóvni. Úgy véli, hogy nagyon szép lett a felújított aluljáró. Szentendre 

képei érdekes színfolt volt, számára hiányzik, és szerinte mások is értékelték, mert nem sokan 

rongálták. Megemlíti, hogy 53 éve él a városban, néha hátrány, mert a város múltjáról túl 

sokat tud, de azt is látja, mennyi minden fejlődik. Örül neki, hogy a Bükkös patak partjára új 

padokat helyeztek ki, úgy véli, hogy a patakpart népszerűvé vált, olyan, mint egy korzó. Piaci 

napokat is említve úgy gondolja, hogy nagyon sokan leülnének ott pár percre, és lehetne több 

padot is elhelyezni. A Bükkös part fái – a régi térképek alapján is – egy összefüggő zöld 

folyosót képeztek. Észrevette, hogy fák vannak megjelölve, nem tudja, hogy a piros-kék-zöld 

színek mit jelentenek – talán csonkítást, kiirtást, megóvást? Úgy gondolja, hogy a patakpart 

előbb-utóbb egy katlan lesz. Ahogy Polgármester úrtól is elhangzott, hogy a parkolónál 

minimum 8-10 évet kell várni, míg a fák egyáltalán árnyékot adnak. Ha a Bükkös patak fáira 

nem vigyáznak, akkor a város egy nagyon értékes területet fog elveszíteni. Jelzi, hogy minden 

fűszálat megvédene, és nagyon rossz szokásnak tartja, hogy építkezések esetén csak a 

földgyalut ismerik, az adott területről mindent kiirtanak, szerinte a Bükkös patak völgyéből is 

ezért tűnik el a zöldfelület. Kitér arra, hogy vannak olyan ingatlanok, ahol bizonyos növények 

akadályozzák a forgalmat, veszélyeztetik a közlekedést. Például, ha az ingatlantulajdonos 

elköltözött, a bokrai ott maradtak, akkor kinek a kötelessége vagy joga a közútra kilógó 

növényzet eltüntetése. Ilyen esetben joga van-e az ágakat levágni vagy van-e egy közérdekű 

telefonszám, ahol ez bejelenthető, kérhető. Megjegyzi, hogy a Deli Antal utcában nincs 

útpadka, sérülhet az autó, domborzati viszonyai is olyanok, hogy téli időszakban becsúszhat 

egy-egy autó a kertekbe. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a régi Egészségház kapcsán konkrét 

hasznosítási terv jelenleg nincsen. Ez egy műemlék épület, felújítása, hasznosítása nagyon sok 

pénzbe kerülne. Gondolkodnak azon, hogy milyen hasznosítási célt tudnának kijelölni. A 

Farkasvár, Vacek Villa ügyében megjegyzi, hogy a Castrum régészeti leleteinek megóvása, 

illetve az ásatási gödrök betemetése, a terület megtisztítása folyamatban van, az 

Önkormányzat végzi, cél az értékmegőrzés. Elmondja még, hogy az aluljáróban a szentendrei 

képek újbóli elhelyezését megvizsgálják, az új építészeti terv szerint nem kívánták kiállítani, 

de megérti, hogy kedves képekről van szó. Örültek, hogy a padok új helyszíneit ki tudták 

jelölni, mert mindenki szeretne padot, csak nem feltétlenül a saját háza előtt, de fognak még 

keresni további helyeket is. Kiemeli, hogy a Bükkös patak fáin a Pilisi Tekerő útvonalának 

jelzései láthatók, nem vágnak ki fákat, faültetést terveznek. A közlekedést veszélyeztető 

növényzet vagy fa esetén az Ügyfélszolgálatnak kell szólni, mert a szomszéddal esetleg vita 

lehet belőle. Ilyenkor felszólítják a tulajdonost vagy az Önkormányzat megoldja a problémát. 

Felhívja a figyelmet, hogy építkezés területén sem lehet engedély nélkül kivágni a fákat. 
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Szűcs Katalin (Csillag u. 4.): elmondja, hogy az általa fölteendő kérdések jó részét már 

érintették az előtte szólók. Ez azt mutatja, hogy valószínűleg a lakosság nagy részét érdeklő és 

izgató kérdésekről van szó. Csatlakozik az előtte felszólaló hölgyhöz a Bükkös patak partjával 

kapcsolatban. Régóta bántja a szemét, a patakpart alsó részének kanális jellege, vagyis az, 

hogy a két partvonal ki van betonozva, amit a víz jótékonyan bontogat. Egy japán naptár 

fényképét idézi, miszerint a patakpart növényzettel van beültetve, ami a talajt is fogja. Ezt 

megfontolandónak tartaná, tudja, hogy itt nagy a vízjárás a patakon. Lehet, hogy nem 

kézenfekvő megoldást lehet alkalmazni, de hosszútávon a patak kanális jellegét meg kellene 

szüntetni és egy természetes, bokros, fás, parkos környezetet jó lenne kialakítani mind az 

idelátogatók, mind a városlakók körében sikert aratna. Az első kérdése a Sztaravodai úttal 

kapcsolatos lett volna, de ezt a Fürj utca említésekor feltették. Most csak az Alpolgármester 

úrtól csak egy bólintást kér, hogy amikor csinálják majd a Fürj utcát, akkor a Sztaravodai út 

vizes árkait is végleg felszámolják. Kifogásolja, hogy vízelvezetést nem sikerült megoldani az 

árokmélyítéskor, és most már lassan harmadik éve egy biotróf, mocsaras terület alakul ki vízi 

növényzettel. Jelzi, hogy vadkacsák is beköltöztek oda, és nehogy az történjen, hogy 

különleges béka vagy szitakötő fajtát felfedezzenek a természetvédők, mert akkor az életben 

nem lehet felszámolni az árkokat. Felhívja a figyelmet a balesetveszélyre, a nyári hőség bűzös 

mocsárszagára is. Érdeklődik az Ipar utcával kapcsolatban is. Örömmel olvasta annak idején a 

közleményt, hogy az Önkormányzat hosszú évek után megtalálta azt a jogi megoldást, amivel 

a folyamatba be tudott szállni. Sajnálattal látják, hogy sok változás nem történt. Beszélt 

egyszer-kétszer Holló úrral is, ismeri az álláspontját, bár már hónapok óta nem találkoztak. 

Reméli, hogy az Önkormányzat hathatósan együtt tud működni a Kormányhivatallal és pont 

kerül az ügy végére. Megdöbbentőnek tartja, hogy egy önkormányzati képviselő fenntartson 

egy ilyen állapotot, de ez Magyarország. Elmondja, hogy tavaly már felvetődött a NEREK 

Alapítvány kérdése is. Úgy gondolja, hogy egy stratégiai, fejlesztési koncepcióban is elvileg 

gazdaságfejlesztési területként jó lenne, ha fel tudná használni a város. Érdeklődik, hogy 

bárminemű tárgyalás volt-e a NEREK Alapítvánnyal, gondolkodtak valamilyen jogszabály 

vagy törvénymódosításon – tekintettel arra, hogy a NEREK Alapítvány gyakorlatilag egy 

percig sem végezte ezt a tevékenységet, amivel a területet megkapta és évek óta bérbeadással, 

vállalkozásból szerzi bevételét. Megjegyzi, hogy ehhez kapcsolódóan lesz kérdése, amit 

tavaly adótitokra hivatkozva hárítottak. Látható, hogy a városban - nagyon helyesen - a 

Jegyző úr és az Irodája kőkeményen vizsgálja az adófizetéseket ingatlanokra vonatkozóan is. 

Jelzi, hogy az ismeretségi körében is vannak páran, akikről kiderült, hogy ingatlanukat 

elfelejtették bejelenteni, adót fizetni. Ezen magánszemélyekre, kisebb vállalkozásokra 

kőkeményen kivetették 5 évre visszamenően az adót, adóbírságot, késedelmi pótlékot. 

Felhívta a figyelmet annak idején, hogy nem lát az NEREK Alapítvány beszámolójában 

ingatlanadót. Egy megnyugtató választ kér, hogy felülvizsgálták-e a helyi adó terheit és 

helyére került-e a dolog. Végül kitér a kommunikációval, a lakosság bevonásával kapcsolatos 

problémákra, ami számtalan felszólalásban előjött. Kiemeli, hogy 2015. évben az integrált 

településfejlesztési stratégia kapcsán jelezték, hogy elégtelenek a folyamatok, kialakított 

eljárások mind kommunikáció, mind interaktív párbeszéd, mind döntés előkészítés, 

döntéshozatal és végrehajtás folyamatában történő lakossági részvétel kapcsán. Ez sajnos őket 

igazolta, örömmel vették, hogy a Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület már az idén 

észlelte, hogy súlyos problémák vannak ezzel kapcsolatban. Annak viszont nem örültek, hogy 
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gyakorlatilag az előterjesztésüket leszavazták és nem volt hajlandó ezzel foglalkozni az 

Önkormányzat. Megjegyzi, hogy apró előrelépéseket látnak, most nem részletezi a 

javaslataikat, melyeket részben elkezdett megvalósítani az Önkormányzat. Általánosságban 

kérdezi, hogy valóban úgy gondolja-e a Polgármester úr, hogy a jelenlegi eljárási módok, 

rutinok megfelelőek. Elégségesnek tartja-e azt, amit többször is hallottak, hogy a 

jogszabályok mögé bújnak, amit jogszabályilag meg kell tenni, azt megteszik. Tudja, hogy az 

Önkormányzat részben politikai testület is, de túl lehet lépni ezeken a határokon főleg akkor, 

amikor a lakosságot szeretnék bevonni a város fejlesztésébe. Egy olyan lakosságot, akinek 

van gazdasági potenciája, szellemi tudása, tapasztalata, kapcsolati tőkéje, ötlete. Úgy érzi, 

hogy együttműködés helyett jelenleg inkább ellentétes, konfliktusos helyzetek alakulnak ki, 

főleg jelentős, stratégiai kérdésekben. 

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester: elmondja, hogy a Bükkös patak két betonsáv között 

valóban nem a legjobb megoldás, ökológiai szempontból sem. A környezetvédők szerint a 

halak sem szeretik, mert nem tudnak felfelé jönni. Biztos benne, hogy a következő 

alkalommal a hölgy által is említett természetközelibb állapotot fognak megtervezni és 

kivitelezni. Nem ígéri, hogy ez egy rövidtávú megoldás, de mindenképp ez lesz az irány. A 

NEREK Alapítvány kapcsán megnyugtató választ ad, miszerint az Adóiroda kiemelten 

vizsgálja a kérdést és foglalkozik vele. Hozzáteszi, hogy sajnos a helyzet alapvetően nem 

változott. A Magyar Állam továbbra is pereli az Alapítványt.  Megemlíti, hogy különböző 

peren kívüli megoldásokra szokott javaslatot tenni, a jövő héten erre szintén sor fog kerülni. 

Jelzi, ha végig kell várni a pert, az hosszú évekig elhúzódhat, ezért is próbálnak alternatív 

megoldásokat is javasolni. Úgy véli, hogy a kommunikáció messze túllépi a jogszabály által 

előírt minimális követelményeket. Arra törekszenek, hogy párbeszéd legyen. Sokszor azt 

látja, hogy a párbeszéd megreked egy-egy konfliktusos ügy kapcsán, de arra törekednek, hogy 

a kommunikáció intenzív és gyümölcsöző legyen. A Sztaravodai út árkai kapcsán 

Alpolgármester úr szerint minden rendben lesz, foglalkoznak vele. 

 

 

Köszöni a megjelenést, az aktív részvételt, további szép estét kíván, a közmeghallgatást 20.06 

órakor bezárja.  

 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós                                                            dr. Gerendás Gábor 

                   polgármester                                                                       jegyző 



35 
 

 

 


