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A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság (a továbbiakban röviden: VJPB) a Városfejlesztési 
Bizottság (a továbbiakban röviden: VB), valamint a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (a továbbiakban röviden: JVPEB) összevonásával jött létre 2016. 
októberében.  
Tolonics Gyula képviselő és JVPEB tag tragikusan korai halála miatt határozatképtelenné vált a 
Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság; ezért a képviselő testület 
döntése alapján, a határozatképesség biztosítása érdekében összevonta a VB-t és VJPB-t. Ezt 
követően a  Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság első ülését 2016. október 24-én tartotta.  
A VB, JVPEB, VJPB 2016-ban a Képviselő-testület munkarendjéhez igazodva tárgyalta a testületi 
ülések azon napirendi pontjait, amelyek az SZMSZ szerint a feladatkörükbe tartoznak, és amely 
kérdésekben a testület a bizottságok véleményét kérte.  
2016-ban két hónap alatt összesen 69 határozatot hozott a VJPB és a rendkívüli ülésekkel 
együtt 3 önálló bizottsági ülést tartott.  
A VB a rendkívüli ülésekkel együtt 10, a JVPEB 9 önálló bizottsági ülést tartott 2016-ban, 
amelyen a VB 262 db határozatot, a JVPEB 205 db határozatot hozott. 
2016-ben a bizottságok a rendkívüli testületi ülések előtt is minden olyan alkalommal összeültek, 
amikor ez indokolt volt, és kellő idő állt rendelkezésre a napirend szakbizottsági megtárgyalása.  
A bizottságokat érintő fontosabb témakörök a teljesség igénye nélkül a különféle városfejlesztési, 
városüzemeltetési, jogi, pénzügyi és ellenőrzési, környezetvédelmi témájú előterjesztések, illetve az 
önkormányzati rendeletek szükség szerinti áttekintése volt. A VB, JVPEB, VJPB különös figyelmet 
fordított az önkormányzati tulajdonú cégek működésére, pénzügyi helyzetére, különös tekintettel a 
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.-vel (a továbbiakban röviden VSZ NZrt.) és Aquapalace Kft.-vel 
kapcsolatos döntésekre.  
A VSZ NZrt. megfelelő színvonalú és egyben biztonságos működése, a közszolgáltatási 
szerződések végrehajtása továbbra is a bizottságok által tárgyalt legfontosabb kérdések közé 
tartozott. 
 
A JVPEB és a VJPB 2016-ban elvégezte a szükséges vagyonnyilatkozatok vizsgálatát. 
A VB a két egymást követő ülésen, illetve egy rendkívüli ülés keretében lefolytatta a Helyi Építési 
Szabályzat módosításának előkészítését, amelyre meghívták a képviselő testület tagjait, a 
szakértőket és az önkormányzat vezetését. 
A VB az elmúlt évekhez hasonlóan a Környezetvédelmi Alap terhére támogatta a szentendrei 
lakosok körében népszerű komposztálási program folytatását. Támogatta a faültetést és tanösvény 
felújítást, illetve kiírta a lakosság számára a kertversenyt, és a verseny nyerteseit díjazta, továbbá 
fotópályázatot írt ki. 
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A várost érintő közlekedési kérdések továbbra is rendszeresen napirendre kerültek a VB ülésein. 
2016-tól kiemelt gondot fordított a Bizottság arra, hogy a VB által hozott forgalmi rendet érintő 
döntései milyen módon kerültek végrehajtásra, és havi tájékoztatók keretében nyomon követte a 
megvalósítás menetét.  
 
A forgalmi renddel kapcsolatos feladatok előkészítéséhez az önkormányzat közlekedési mérnök 
szakértőt alkalmazott Kenéz Attila személyében, aki szükség szerint személyesen is részt vett a 
Bizottsági üléseken a szakszerű döntés meghozatala érdekében.  
 
Speciális közterület használati kérelmek elbírálásával foglalkozott a Bizottság az elmúlt évben 3 
alkalommal. 
 
 
2016-ben a kiemelt legfontosabb feladatok, javaslataink és döntéseink az alábbiak voltak: 
 
 A közlekedési-, forgalmi- és parkolási renddel kapcsolatosan számos előterjesztés 

megtárgyalása, korábbi döntések szükség szerinti felülvizsgálata.  
  A Bizottság különös hangsúlyt helyezett az önkormányzati tulajdonban álló cégek 2016. évi 
üzleti terveinek áttekintésére, azok végrehajtására és ezzel párhuzamosan likviditási helyzetük 
figyelemmel kísérésére. A VSZ NZrt. hulladékgazdálkodási üzletágának a törvényi változás 
eredményeként az egész céget érintő likviditási és üzemeltetési problémáival rendszeresen 
foglalkozott a Bizottság.   

  Folyamatosan tájékoztatást kért a Bizottság a V8 uszoda működésével kapcsolatos vezetői 
intézkedésekről. 

  A VB átruházott hatáskörben meghozta az AQUAPALACE Kft. Szentendrei V-8 uszoda és 
szabadidőközpont hidegenergia ellátása tervezése és építés-szerelés kivitelezése tárgyú 
közbeszerzési eljárásban a lezáró döntést. 

  A VB a Környezetvédelmi Alap terhére bruttó 831.850 Ft támogatást biztosított a komposztálási 
program folytatásához, amelynek keretében 100 db komposztláda beszerzésére került sor.  

  Figyelemmel kísérték a VSZ NZrt. távfűtési, városüzemeltetési, parkolási és a 
hulladékgazdálkodási divízióinak munkáját, az új hulladékátrakó üzembe helyezését. 

  A VB támogatta a Dumtsa Korzó Kulináris és Kulturális Korzó rendezvénysorozatot. 
  A VB a helyi 1+1 út- és járdaépítési programra pályázat kiírásában közreműködött, döntése 

értelmében 10 út illetve járda felújítás támogatására került sor, összesen 15.944.823 Ft 
összegben. 

 
 A JVPEB javaslatot tett a mobil térfigyelő kamerák telepítésére. 
  A JVPEB elfogadta a hivatali ügyintézésről szóló törvényességi beszámolót, amelyhez 

kapcsolódóan indítványozta, hogy a Jegyző dolgozza ki az ügyfél elégedettség mérés formáját az 
önkormányzati hivatali munkájával kapcsolatban. 
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  A JVPEB döntött az előterjesztett házszámozási ügyekben. 
 
 A Bizottság tagjai valamennyi ülésén határozatképes létszámban jelentek meg, az együttműködés és 
szakmaiság jellemezte munkájukat.  
 
Az útügyi mérnök, a közlekedési mérnök szakértő, a szolgáltatási koordinátor, a főépítész és a zöld 
referens hathatósan segítették a bizottságok munkáját.  
 
A bizottság által tárgyalt kérdésekben jó munkakapcsolat alakult ki a referensekkel és a VSZ NZrt. 
vezetőivel, a divíziók vezetőivel, rendszeresen egyeztettek az aktuális feladatokról. 
 
 
 Szentendre 2017. január 10. 
 
 
 
 
 
 
                                                            Kubatovics Áron s.k.       Kun Csaba s.k.                                                     VJPB korábbi bizottsági elnöke                    bizottsági elnök  
              VB korábbi bizottsági elnöke 


