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A Kulturális és Turisztikai Bizottság Szentendre Város Önkormányzatának kulturális, 
turisztikai és közművelődési kérdésekkel foglalkozó szakbizottsága. A bizottság a Képviselő-
testület munkarendjéhez igazodva tárgyalta a testületi ülések azon napirendi pontjait, amelyek 
az SZMSZ szerint a Bizottság feladatkörébe tartoznak, és amely kérdésekben a testület a 
Bizottság véleményét kérte. A Bizottság a 2016. évben 9 rendes és 2 rendkívüli ülést 
tartott, összesen 73 határozatot hozott.   
A bizottság tagjai aktívan dolgoztak, valamennyi ülésén határozatképes létszámban jelentek 
meg, az együttműködés és szakmaiság jellemezte munkájukat. A bizottság munkáját a Hivatal 
dolgozói és a gazdasági társaságok vezetői, munkatársai az ülésen való részvételükkel, az 
előterjesztésekkel kapcsolatban nyújtott tájékoztatásukkal nagymértékben segítették.  
 
 
2016-ban a Kulturális és Turisztikai Bizottság saját hatáskörében született döntései: 
  a Kulturális és Turisztikai Bizottság 2016. évi munkatervének elfogadása,  a Kulturális és Turisztikai Bizottság 2015. évben végzett tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadása,  nemzetközi kapcsolatok keretében 2015. évben megvalósult programok és a 2016. évi 
külügyi terv jóváhagyása,  Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal szervezésében 2016-ban rendezendő városi 
programok jóváhagyása: 

 2016. március 15-i ünnepség programja 
2016. augusztus 20-i ünnepség programja 
2016. október 6-i ünnepség programja 
2016. október 23-i ünnepség programja 

  Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadása,  Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2016. évi tervezett programjait 
tartalmazó feladattervének jóváhagyása,  Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2017. évi munkatervének elfogadása,  A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. mobil színpad beszerzésének 
eredményesnek nyilvánítása, 
 



 Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány 2015. évi munkájáról szóló 
beszámoló elfogadása,   a Szentendrei Nyár és Teátrum 2016. évi évadáról szóló beszámoló elfogadása,  2016. évi adventi és szilveszteri rendezvények programjának jóváhagyása,   A Ferenczy Múzeumi Centrum szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása,  Ferenczy Múzeumi Centrum szervezésében 2017-ben rendezendő kiállítási terv 
jóváhagyása,  A Pest Megyei Könyvtár 2015. évi beszámolójának és 2016. évi munkatervének 
elfogadása,  A Szentendrei Korközpont 2016. évi SZESZA és SZESZI képzési tervének 
jóváhagyása,  Kulturális célokra elkülönített keretösszeg felhasználása:  
 

Kimutatás a Kulturális keret felhasználásáról: 
 

 
 

 
Keretösszeg: 
 

 
3.000.000 Ft 

 Felhasznált összegek: 
 Forgács Kulturális Egyesület és a Vajda Lajos 
Stúdió Kulturális Egyesület Mediawave 
Nemzetközi Zenei és Film Fesztiválon való 
részvételének támogatására 

 
 
300.000 Ft 

 Templomdombi Alapítvány javára a 
Templomdombi Általános Iskola Vizuális 
Műhelyének „Pergő képek” című kiállításának 
megvalósítására 

 
 
85.000 Ft 

 a „Szobrok és szakrális kisemlékek Szentendrén” 
c. könyv szerkesztőinek tiszteletdíjára 

 
1.100.000 Ft 

 a „Szobrok és szakrális kisemlékek Szentendrén” 
c. könyv műtárgyfotóinak elkészítéséhez  

 
800.000 Ft 

 a „Szentendreiek a csúcson” plakátkampány 
portréfotóinak elkészítéséhez és a grafikai 
munkák elvégzésére 

 
140.000 Ft 

 a „Karácsonyi történet” szoborcsoport 
soronkövetkező szobrainak, a Haranghy 
betlehem elkészítésére és a betlehemi séták 
kidolgozására 

 
 
380.000 Ft 

 molinoállvány gyártására  195.000 Ft 
 
Keretmaradék: 

 
0 Ft 
 



A bizottság feladatkörébe tartozó, Képviselő-testület elé döntésre előterjesztett és a bizottság 
által véleményezett előterjesztések:  
  A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos 

előterjesztés (tagi kölcsön szerződés módosítása), üzleti tervével, ügyvezetőjének 
kiválasztásával, előadó-művészeti ügyvezetői pályázat kiírásával kapcsolatos 
előterjesztések,   A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves 
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása,  A Városi kitüntető díjak (Szentendre Város Szolgálatáért Díj, Szentendre Város 
Közművelődési Díj, Szentendre Város Közegészségügyi Díj, Szentendre Város 
Testnevelési és Sport Díj, Szentendre Város Tisztes Iparosa Díj, Szentendre Város 
Közbiztonságáért Díj, Szentendre Város 1956-os érem, Szentendre Város Civil Díj, 
PRO URBE Emlékérem, Díszpolgári Cím, Városi Pedagógia Díj) adományozására 
vonatkozó javaslattételek, azzal a megjegyzéssel, hogy 2016. évben Szentendre Város 
Mecénása díj nem került átadásra, az ezzel kapcsolatos tájékoztatót a Bizottság 
tudomásul vette,  Pest Megyei Kitüntető díjak adományozásának javaslattétele,   Szentendréért Közalapítvány alapító okiratának módosítása,   Ferenczy Múzeumi Centrum szervezetével és működésével kapcsolatos előterjesztések 
véleményezése (Ferenczy Múzeum létszámracionalizálása és szerkezeti átalakítása, 
valamint alapító okirat módosítása, szerkezet-átalakítási tervének módosítása, 25.000 e 
Ft irányító szervi támogatás biztosítása, tartozásai rendezésére rendkívüli 
önkormányzati támogatás igénylése, alapító okirat módosítása),   Ferenczy Múzeumi Centrum 2017. évi Public Art pályázati kiírásához fedezet 
biztosításáról szóló előterjesztés,  a Ferenczy Múzeumi Centrum Gorka Kerámia Kiállítása muzeális intézmény 
fenntartói jogainak és kötelezettségeinek átadásáról szóló előterjesztés,  A Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. működésével, üzleti tervének 
jóváhagyásával kapcsolatos előterjesztések véleményezése (társasági szerződés 
módosítása többek között 100.000 Ft értékű üzletrész értékesítése vonatkozásában, 
végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetésének lehetősége, tagi kölcsön 
szerződés módosítása, további működésének és tagi kölcsön szerződése módosítása),   Benyújtott pályázatok tárgyában készített beszámoló véleményezése,  a Város 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 3.) önkormányzati rendelet 
módosításának véleményezése,  Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Város 2016. évi 
költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításának 
véleményezése,   Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.5.) számú 
önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról szóló előterjesztés véleményezése,  Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló előterjesztés véleményezése,  Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető díjak 
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/2008. (II.20.) Önk. sz. rendelet 
módosításának véleményezése,  A Duna korzó központi részének funkcióbővítéséről szóló előterjesztés 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolása, azzal a kiegészítéssel, hogy a határozati 
javaslatban, valamint a vendéglátó-helyeket üzemeltetőkkel kötendő együttműködési 
megállapodásban egyaránt szerepeljen az a kitétel, hogy a Szentendrei Kulturális 
Nonprofit Kft. által szervezett nagy városi rendezvények (Gyermeknap, Múzeumok 



Éjszakája, Sörfesztivál, Ister Napok, Szentendre Éjjel Nappal Fesztivál, Szüreti 
Felvonulás, stb.) idején a rendezvényszervező minden esetben elsőbbséget élvez a 
területek hasznosítása kapcsán,  a Dumtsa Korzó Barátai Egyesület kérelméről készült előterjesztés véleményezése,  Szobrok (körplasztikák - térplasztikák, szakrális emlék) új helyszínre történő 
telepítéséről szóló előterjesztés véleményezése,  A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadásáról szóló előterjesztés 
véleményezése. 

 
Kérem a Tisztelt Kulturális és Turisztikai Bizottságot, hogy a beszámolót a fentiek 
figyelembe vételével tárgyalja meg és fogadja el. 
 
 Szentendre, 2017. január 5. 
 
 
 
        Boda Anna Mária            bizottsági elnök 


