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BESZÁMOLÓ 
a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. évben végzett munkájáról 

(Készült: Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. december 7-i ülésére)  
Tisztelt Bizottság! 
 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 2011. évben végzett munkájáról a következő 
tájékoztatást adom. 
 
 I. Szervezeti áttekintés  
A Bizottságot a 2010. október 3-án lezajlott önkormányzati választás után megalakult képviselő-testület 
az alábbi tagok megválasztásával hozta létre: dr. Dukai Miklós képviselő, bizottsági elnök, dr. Filó 
András képviselő és dr. Kőrösi Tibor külső bizottsági tag. A Bizottság tagjai mindhárman jogi 
végzettséggel rendelkező, a jog különböző területein jártas szakemberek. A Bizottság kapcsolatot tart a 
Rendőrséggel, Polgárőrséggel, Katasztrófavédelemmel, valamint a Bizottság munkája iránt érdeklődő 
szentendrei polgárokkal. A Bizottság munkája a 2011-es esztendőben felértékelődött és növekedett, mivel 
több a Képviselő-testület által átruházott egyedi ügyben is dönteni kellett. Úgy látjuk, hogy a Bizottság 
munkájában bíznak mind a Képviselők, a Hivatal dolgozói és a szentendrei polgárok is.   
 
 II. Bizottsági ülések  
A Bizottság a képviselő-testületi ülést közvetlenül megelőző szerdai napokon tartotta az idei esztendőben 
is - a már kialakult gyakorlatnak megfelelően –üléseit. A 2011-es évben többször tárgyalta a képviselő-
testület Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) módosítására készült 
előterjesztéseket és azokat a Bizottság javaslatainak befogadása után a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolta. 
A Bizottság - az SzMSz-ből fakadó kötelezettsége okán - jogi szempontból megvizsgált – néhány 
sürgősségi indítvány kivételével - valamennyi előterjesztést. A 2011-es esztendőben – november 30-ig - 
19 bizottsági ülés keretében mintegy 350 előterjesztést tárgyalt. A Bizottság egy alkalommal az Oktatási 
és Kulturális Bizottsággal, egy alkalommal a Pénzügyi Ellenőrző Bizottsággal és Költségvetési, 
Vagyongazdálkodási Bizottsággal, és kettő alkalommal, a Városüzemeltetési Bizottsággal tartott együttes 
ülést. Az előterjesztésekről – néhány kivételtől eltekintve - jelentős részében a Bizottság megállapította, 
hogy azok jól előkészítettek, a jogszabályi követelményeknek megfelelnek így a képviselő-testületnek 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolta ezeket. 
A Bizottság kiemelt figyelmet fordított az Önkormányzat által kötött együttműködési, bérleti, adásvételi, 
használati, vállalkozási, megbízási szerződésekre. A Bizottság az év folyamán figyelemmel kísérte a 
címzetes főjegyző asszony közreműködésével az Önkormányzatot érintő peres eljárásokat. 
A Bizottság – az átruházott hatásköri feladataival összefüggésben - megtárgyalta és véleményezte a 
Szentendrei Rendőrkapitányság 2010. évről készült írásos beszámolóját, amelyet az áprilisi bizottsági 
ülésen a Rendőrkapitány úr szóban is kiegészített. A beszámolót a Bizottság a 95/2011. (IV.13.) JÜB sz. 
határozatával elfogadta, miután a Kapitány a bizottsági tagok és az ülés résztvevőinek kérdéseire 
szakmailag korrekt, a szentendreieket megnyugtató és minden igényt kielégítő válaszokat adott. 
A Bizottság - szintén átruházott hatáskörben - megtárgyalta és véleményezte Szentendre Polgárőr 
Egyesület, írásban benyújtott beszámolóját. A Szentendrei Polgárőr Egyesület számos területen 
együttműködik az Önkormányzattal, így rendezvények biztosításánál, külterületi ellenőrzéseknél, óvodák, 
iskolák környékének ellenőrzésénél, biztosításánál. Az együttműködést a felek kölcsönösen jónak és 
előremutatónak értékelték. A beszámolót a Bizottság a 106/2011. (IV.13.) JÜB sz. határozatával 
elfogadta. 



A Bizottság megtárgyalta és a 102/2011. (IV.13.) JÜB sz. határozatával elfogadta a hivatali ügyintézésről, 
a törvényesség helyzetéről, az ügyfélfogadás tapasztalatairól, valamint az ügyfélfogadással kapcsolatos új 
célkitűzésekről szóló beszámolót. 
A Bizottság egész éves munkájából néhány rendkívül fontos ügyet emelnék ki, az egyik az I. és II. ütemű 
lakóterületi fejlesztésekre vonatkozó településrendezési szerződések felülvizsgálata. Az említett 
szerződést a Bizottság több ülésén tárgyalta, tanácskozott róla együttes ülés keretében is, más 
bizottságokkal együtt. A Bizottság törekedett arra, hogy az Önkormányzat érdekeit szem előtt tartva 
hozza meg határozatait, ugyanakkor figyelemmel legyen a fejlesztők által elérni kívánt célokra is.  
A Bizottság elfogadott egy mintaszöveget az Önkormányzat gazdasági társaságai részére, amellyel a 
könyvvizsgálóval kötendő szerződéseikhez kívánt így segítséget nyújtani. 
A Bizottság tárgyalta több ülés keretében az Európai Népek Fesztiváljához kapcsolódó az Önkormányzat, 
a VSZ Zrt. és az Egyesület között kötendő megállapodásokat. Ezen tárgyalásokkor előfordult, hogy a 
felek emelt hangon tárgyalták az ügyeket, ugyanakkor megérte, hiszen a Város és az Egyesület közösen 
egy sikeres rendezvényt bonyolíthatott le. 
A november 15-i Képviselő-testületi ülés kapcsán fordult elő az, hogy a Bizottság egy héten belül 
háromszor ülésezett. (november 9. és november 15. testületi ülés előtt és az ülés végén). Ekkor döntött a 
Bizottság – szintén a Képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben – a Művészet Malom 
üzemeltetési pályázati kiírásáról és a pályázat részét képező szerződés-tervezet szövegéről (359/2011. 
(XI.15.) JÜB sz. határozat).  
A Bizottság ellátta a polgármester, alpolgármester a képviselők és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatának 
nyilvántartását és a nyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárást. A fent említettek minden évben év 
elején és az új önkormányzati ciklus elején kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni. A Bizottság kijelölése 
esetén minden esetben részt vett a képviselő testület által kiírt Önkormányzat vagyonát érintő pályázat 
formai érvényességének elbírálásában. 
 
 III. Határozatok  
A Bizottság 2011-ben január 19-én ülésezett először és feltehetőleg december 7-én ülésezik a 2011-es 
évet érintően utoljára. A vizsgált időszakban – november 15-ig terjedően - 359 határozatot hozott, ebből 
többet zárt, rendkívüli és együttes ülés keretében. Az előterjesztésekhez – szükség esetén - módosító és 
kiegészítő javaslatokat tett. A szavazás során kialakult kisebbségi vélemények a jegyzőkönyvben 
rögzítésre és a testületi üléseken ismertetésre kerültek. 
A Bizottság javaslatainak jelentős hányada a képviselő testület határozataiba, illetve rendeleteibe 
beépítésre került. A Bizottság munkáját a Hivatal dolgozói nagymértékben segítették. Budai Mónika 
bizottsági referens minden egyes alkalommal készségesen és korrekt, felkészült módon segítette a 
munkát, köszönet érte. 
A Bizottság tagjai aktívan dolgoztak, az eseteleges távolmaradást vagy kését előre jelezték, a határozat-
képességet minden alkalommal sikerült biztosítani. 
 
Összegezve  
A Bizottság 2011. évben hatékonyan és eredményesen végezte munkáját. Kérem a Tisztelt Bizottságot, 
hogy a beszámolót a fentiek figyelembe vételével tárgyalja meg és az alábbi határozat javaslatot fogadja 
el. 
 
 
Szentendre 2011. november 27. 
 

Dukai Miklós  s.k. bizottsági elnök 



 
B E S Z Á M O L Ó 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
2011. évben végzett munkájáról  

 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (PEB) öt tagot számláló bizottság. Év közben változás állt be a tagok 
között és Légrádi Tibor helyére, külső bizottsági tagnak, Nagy Györgyöt választotta a képviselő testület. 
 
A Bizottság a „rendes” ülésein túl négy rendkívüli bizottsági ülést is tartott, melynek témái kötődtek a 
rendkívüli testületi ülések témáihoz. (Január – VSZ ZRT anyaga, augusztus – testületi anyag, október – 
BDO, vagyonkoncepció, Atticus jelentés, november- testületi anyag.) 
 
Az ülések során összesen 232 határozatot hoztunk, amelyek nagy része a testületi üléseken az 
előterjesztők által befogadásra került, egy részének végrehajtását pedig maga a bizottság ellenőrzi. 
Munkánk során mindig az önkormányzat érdekeit tartjuk szem előtt, figyelembe véve a gazdálkodás 
törvényszerű betartását, az önkormányzati pénzek legmegfelelőbb felhasználását.  
 
Bizottságunk az elmúlt évben megkezdett pénzügyi ellenőrző munka mellett az aktuálisan a testület elé 
kerülő új előterjesztéseket pénzügyi szempontból vizsgálta.  
 
Önálló hatáskörben ellenőrizte a Sportcélú KFT 2008-2009. könyvelési anyagait, a Városi Sport 
Egyesület az Aquapalace KFT felé fennálló tartozásának és az önkormányzati támogatás felhasználásának 
körülményeit, gázmotor megvásárlása körüli helyzetet, a SZEI önerő tárgyában készült előterjesztést. 
Sajnos határozataink nem kerültek végrehajtásra, melyeket a jövő évben ismét a város vezetése elé 
terjesztünk.  
A tavalyi évben megfogalmazódott, hogy az önkormányzat által biztosított Alapok kiírását és 
felhasználást is ellenőrizze a bizottság. Ez a 2011-es évben megtörtént, melyet folytatunk a 2012-es évben 
is. 
 
Folyamatosan tájékozódtunk az önkormányzati tulajdonú cégeink, intézményeink gazdálkodásáról, 
pénzügyeiről. Így a bizottsági ülések során a cégeink üzleti tervei mellett a féléves, gazdálkodási 
eredményeiket is figyelemmel kísértük. A VSZ ZRT esetében negyedéves bontásban tárgyaltunk a cég 
tevékenységéből adódó pénzügyekről, sőt a távhő, a hulladékszállítás, a parkolás rendszeresen visszatérő 
témái voltak a bizottsági üléseknek. Cégeink ismert pénzügyi nehézségei miatt, havi kimutatást kértünk a 
VSZ ZRT és az Aquapalace KFT likviditási helyzetéről. 
 
A 2011-es évben városunk adott otthont az Európai Népek fesztiváljának. Az előkészületek nehézségei 
után sikeres rendezvényt bonyolított önkormányzati segítséggel a Nemzetközi Kapcsolatok Egyesülete. 
Bizottságunk folyamatosan tájékozódott az önkormányzati támogatás felhasználásáról, melyet az 
előkészületi munkákhoz biztosított a város, majd elszámoltatta a szervezőket a rendezvény befejezése 
után. 
 
Az idei év legfőbb előterjesztése a BDO Magyarország KFT anyaga volt, mely a pénzügyi reorganizációs 
elképzelését tárta elénk. Bár számadatot keveset láttunk, körvonalazódtak mindazok a „lehetőségek”, 
melyek az elkövetkező időszakot meghatározzák a város számára pénzügyi szempontból. 
 
Ugyancsak folyamatos napirendi téma volt a VSZ ZRT pénzügyi helyzete. Az előző időszakokkal 
ellentétben kiderült, hogy a cég meglehetősen nehéz anyagi helyzetben van, és a tulajdonostól várja a 
pénzügyi segítséget. Nem múlt el hónap, hogy ne tárgyaltunk volna a VSZ ZRT tevékenységével, vagy 
pénzügyi helyzetével kapcsolatos előterjesztést. 
 
Beszámoló formájában tárgyaltunk a TDM 2010. év tevékenységéről. 



És mivel a 2011-es év a nagyberuházások éve volt, igyekeztünk a pályázati pénzek kifizetését is 
figyelemmel kísérni. 
  
Nagy örömünkre szolgált, hogy végre elkészült a korábban megalkotott vagyonkoncepciónk 
felülvizsgálata és meghoztuk döntésünket az első ütem elindításáról. Bízunk benne, hogy a koncepció 
megvalósulása új forrásként szolgálhat az óváros további fejlesztéséhez, illetve a befolyó bevételek 
segítséget nyújthatnak felhalmozási hiány esetén.  
 
Állandó napirendi pontokként tárgyaltuk az önkormányzati gazdálkodással összefüggő kérdéseket, mint 
például:  Az elővásárlási jogról való lemondásról szóló előterjesztéseket,  Az adóhátralékokról és adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztatókat,  A forgalomképtelen törzsvagyonról szóló rendelkezéseket,  Az önkormányzat likvid helyzetéről szóló tájékoztatókat,  A „Dumtsa” kötvény aktuális helyzetéről szóló tájékoztatót. 
 
Feladatkörünkből kifolyólag elfogadtuk a 2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet, majd az elvégzett 
munkáról szóló beszámolót. 
 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a korábban megkezdett munkát a jövőben is hasonló lendülettel fogja 
folytatni és tevékenységével, döntéseivel, határozataival igyekszik a testületi munkát segíteni.  
A 2012-es évben az SZMSZ által szabályozott feladat – és hatáskörében leírt ellenőrzésekre, a pénzügyi 
reorganizáció sikeres megvalósulására, az 1 milliárd forintos hiány mérséklésére irányuló megoldások és 
a város pénzügyi csődjét elkerülő intézkedések betartásának ellenőrzésére még nagyobb hangsúlyt 
kívánunk fektetni. 
Felül kell vizsgálni a veszteséget termelő önkormányzati tulajdonú cégeink létjogosultságát, az azok által 
ellátott kötelező és nem kötelező városi feladatok más módon történő ellátását. 
 
A 2012-es év legnagyobb kihívása a város gazdasági helyzetének stabilizálása lesz. A költségvetési 
számadatok a törvényi változások miatt még bizonytalanok. Vannak azonban irányvonalak melyek 
mentén elkerülhető a pénzügyi összeomlás. Sok lemondás, tárgyalás és szigorú gazdálkodás szükséges a 
túléléshez, mely a képviselőktől is visszafogottságot igényel. 
A város lakossága érdekében azonban ezek a lépések elkerülhetetlenek. Remélem egy év múlva a 
beszámolóban már arról adhatunk hírt, hogy az intézkedéseink hatására stabillá vált Szentendre pénzügyi 
helyzete. 
 
Ezúton szeretném megköszönni a Bizottság tagjainak odaadó munkáját és a Hivatal dolgozóinak 
segítségét, amelyet a 2011-es évben a sikeres tevékenység érdekében fejtettek ki.  
 
Szentendre, 2011. december 4. 
 

Magyar Judit bizottsági elnök s.k. 
 



A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁG  
2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ  

A Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság a 2011-es évben a Képviselő-testület munkarendjéhez 
igazodva tárgyalta a testületi ülések azon napirendi pontjait, amelyben a Bizottság véleményére szükség 
volt, illetve amely pontokat a Szentendre Város Önkormányzatának Szervezési és Működési 
Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) önk. számú rendelete a Bizottság részére meghatároz. 
 
A 6 fős Bizottság 2011. novemberéig 11 ülés tartott, amelyen eddig 273 db határozatot hozott. A 
Bizottság tagjai valamennyi rendszeres havi, illetve a rendkívüli ülésen határozatképes létszámban vettek 
részt. 
 
Az önkormányzat pénzügyi lehetősége az állami újraelosztástól nagymértékben függ.  
A normatívák reálértéke folyamatosan csökken, míg a kötelezően ellátandó feladatok száma nő. Az 
iskolák megyei támogatásának jelentős csökkenése az önkormányzatnak – a színvonal megőrzése 
érdekében – többletkiadást jelent. 
 
A nehéz anyagi helyzeten javítani a belső és külső lehetőségek jobb kihasználásával lehet. Bizottságunk 
ezért tartja fontosnak: 

- az együttműködést a kistérség többi önkormányzatával, 
- a pályázati lehetőségek minél hatékonyabb kihasználását, 
- a vállalkozói tőke bevonását, 
- az adó bevételek teljesülését, 
- az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, 
- a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében a BDO által készített reorganizációs  
   tervben megfogalmazott takarékossági javaslatok betartását. 

 
A költségvetés tervezésekor elsődleges szempont volt a kötelezően ellátandó feladatokra a megfelelő 
források biztosítása. Bizottságunk új kötelezettségeket csak akkor vállalt, ha az nem veszélyeztette az 
önkormányzat költségvetésének teljesülését. Kiemelten kezeltük a pályázati önrészek folyamatos 
biztosítását.  
 Az év során többször foglalkozott a bizottság a VSZ Zrt. tevékenységével, az önkormányzat 
legjelentősebb gazdasági társaságával. A cég jelentős ingó és ingatlan vagyonnal rendelkezik, továbbá 
szolgáltatásai útján valamennyi szentendrei polgárral kapcsolatba kerül. 
 Bizottságunk emellett a Képviselő-testület által átruházott hatáskörökben is eljárt. Több esetben döntöttek 
– indokolt esetben - az önkormányzat tulajdonában álló szociális lakások bérlőinek részletfizetési 
kedvezmény biztosításáról, az Egészségügyi, Szociális és Civil Bizottság javaslatát figyelembe véve. 
 
Minden bizottsági tag felkészülten, a város érdekeit szem előtt tartva végezte munkáját. Az 
előterjesztések tárgyalásakor lehetőség szerint olyan javaslatokat építettünk a határozatokba, amelyek 
minden tag véleményét tükrözték. Ezzel is magyarázható, hogy döntéseinket, még a fajsúlyosabb 
kérdésekben is egyetértve hoztuk meg. A módosításokat a testület döntő többségében elfogadta. 
 
Az Önkormányzati törvény várható módosítása, az ebből eredő feladatátcsoportosítás, a közigazgatás 
szerkezetének változása indokolttá teszi az önkormányzati tulajdonú cégek üzleti tervének újratárgyalását, 
összehangolását. 
 
Szentendre, 2011. november 27. 
 

Tolonics Gyula s.k. bizottsági elnök 
 



 
 

          
 BESZÁMOLÓ  

A Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság  
2011. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 

 
 
A Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság a 2011-es évben 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 novemberi bizottsági ülésig összesen 304 határozatot hozott a Bizottság, a rendkívüli ülésekkel együtt 
15 bizottsági ülést tartott.  
A Bizottságot érintő fontosabb témakörök a teljesség igénye nélkül a különféle városüzemeltetést érintő 
rendeletek szükség szerinti áttekintése, a szabályozási terv felülvizsgálata során közreműködés az 
előkészítő munkában, továbbá a környezetvédelemmel és a közlekedéssel valamint a VSZ Zrt-vel 
kapcsolatos döntések voltak.  
A Képviselő-testület által átruházott hatáskörökben is szükség szerint eljárt a Bizottság. Ennek 
megfelelően került sor a helyi védettséggel kapcsolatos kérdések tárgyalására, az úttársulások 
támogatásával kapcsolatos döntésekre és a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kérdésekre. Az 
elmúlt évben is pályázatot írt ki a költségvetési rendeletben biztosított Környezetvédelmi Alap 
felhasználhatóságáról és döntött a korábbi évben megítélt pályázatok beszámolóinak elfogadásáról.  
A költségvetési keret híján nem került kiírásra a Városképi Beruházási Alap, az Egyházi, Műemléki Alap.  
A várost érintő közlekedési kérdések számos alkalommal kerültek napirendre a Bizottság ülésein. A 
forgalmi körülményekkel, parkolás rendjével kapcsolatos kérdések megoldásában a Közlekedési 
Munkacsoport folyamatosan közreműködött, a Bizottság véleményének kialakításakor figyelembe vette 
állásfoglalásaikat. A Közlekedési Munkacsoport mellett a bizottsági munkában kiemelkedő szerepet 
vállalt a Környezetvédelmi Munkacsoport is, mely rendszeresen írásban elkészítette javaslatait a 
bizottsági ülésekre és 1-2 tagjával rendszeresen képviseltette magát azokon. A Bizottság a rendkívüli 
testületi ülések előtt is minden olyan alkalommal összeült, amikor indokolt volt a napirend szakbizottsági 
megtárgyalása.  
A kiemelt legfontosabb feladatok, javaslataink és döntéseink az alábbiak voltak: 
 Szentendre belvárosában folyó nagy beruházásokkal összefüggő városüzemeltetési kérdésekkel, 

különösen a közlekedési-, forgalmi- és parkolási renddel kapcsolatosan számos előterjesztést tárgyalt 
a Bizottság. Külön ad-hoc bizottság került felállításra két bizottsági tag és a Városüzemeltetési 
Referens közreműködésével a belváros rehabilitációs munkálatainak ellenőrzésére. A közterületi 
burkolatok felújításának ellenőrzése során tapasztalt hibákról beszámoltak a testületi ülésen, több 
ízben írásban jelezték a városvezetés, a kivitelező és a bizottság felé a hiányosságokat. Sajnos azok 
csak részben kerültek kijavításra, jelenleg is számos kérdés megoldásra vár, pl. csapadék víz elvezetés 
a Dumtsa Jenő utca végén, fugázás minősége, balesetveszélyes pollerek.  Az Iskola utca forgalmi rendjének megváltoztatásával és az egész területre történő behajtás 
korlátozásával jelentősen csökkentettük a Szamár hegy átmenő forgalmát   A Református Óvoda és a lakók kérésére módosítottuk a Dr Nagy Lajos utca forgalmi rendjét a 
gyermekek biztonságos közlekedése érdekében, melyet levélben is megköszöntek 

 
 
 
 
 
 



 
A Bizottság a kibővült létszám ellenére is rendszerint határozatképes volt, az együttműködés és 
szakmaiság jellemezte a Bizottság munkáját. A munkacsoportok szintén alapos és a bizottság szakmai 
munkáját elősegítő véleményeket, állásfoglalásokat fogalmaztak meg. A városüzemeltetési, 
környezetvédelmi referensek, a főépítész és főkertész hathatósan segítették a bizottság munkáját.  
A Városüzemeltetési Tanácsnokkal a városüzemeltetési kérdésekben jó munkakapcsolatot építettünk ki a 
referensekkel és a VSZ Zrt szakmai vezetőivel, heti egyeztetéseken tisztáztuk az aktuális feladatokat. 
 
A VSZ Zrt. megfelelő színvonalú és egyben biztonságos működése továbbra is a legfontosabb kérdések 
közé tartozik. Fokozottabb együttműködést kíván 2011-ben a VSZ Zrt. átszervezése és az önkormányzati 
cégek holdingba szervezése a bizottság és az érintett cégek vezetői közt. Kiemelt figyelmet kell fordítani 
a folyamatban lévő, a jövő év elején befejeződő város rehabilitációs munkálatok végső lezárására, a 
hiányosságok rendezésére.  
                                                                                                                     
                                                                                                                      Kun Csaba s.k.   



 
      Oktatási és Kulturális Bizottság 2011 évi munkájáról szóló beszámoló  

 
Bizottságunk /OKB/ Szentendre minden kulturális élettel és oktatással kapcsolatos kérdését véleményezi, kapcsolatot tart a civil szervezetekkel, a művészekkel. Bár a 2010-es választások után a 
bizottság nevéből kikerült a „Kisebbségi” szó, így KOKB-ból OKB lett, de ettől függetlenül ezután is a 
mi bizottságunk véleményezi a kisebbségekkel kapcsolatos előterjesztéseket. 
 Az OKB tagjai: 4 képviselőből, Magyar Judit, Pintér Ádám, Tolonics Gyula és Zakar Ágnes, 3 külsős 
tagból, Kerezsi Csaba, ifj.Lator László és Páljános Ervin áll. 2011-ben 10 rendes és 5 rendkívüli ülést 
tartottunk. 
 1, Néhány kérdésben az OKB saját hatáskörben dönt. Ezek között van a Szentendre kultúrájáért 
felelős Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft munkatervének elfogadása, a rendezvények, 
nemzeti- és városi ünnepek programjának elfogadása, nemzetközi kapcsolatok, testvérvárosi 
programok jóváhagyása, koordinálása, valamint elfogadja a következő év külügyi tervét. Elfogadja a 
szakterületéhez tartozó intézmények beszámolóját, az Önkormányzat oktatási intézményeinek 
házirendjét, beiratkozások időpontját, minőségirányítási programját. 
2008-tól a bizottság hatáskörébe került a „Talentum” ösztöndíj kiírása, a beérkező pályázatok 
elbírálása is. 2011-ben is a Talentum Bizottság javaslatát elfogadva döntött az ösztöndíjasokról az OKB. 
Az idei díjazottakat, egy főiskolást és egy gimnazistát idén is az október 23-ai ünnepélyen köszöntöttünk: 
Stark Klárát és Pabesitz Virágot. 
Fontos feladat a városi „Közművelődési pályázatok” /Kulturális Alap/, valamint az „Oktatási Alap” 
pályázatok kiírása, elbírálása, az elszámolás ellenőrzése. 
Idei évben többször hallgattuk meg a TV Szentendre ügyvezetőjének beszámolóját. 
 
2, Kulturális események: 2011. 
A város kulturális életéért /közművelődés terén: DMH, lakótelepi könyvtár, P’art Mozi, művészet terén: 
MűvészetMalom, kommunikáció, turizmus terén: a SZEVI és a TURINFORM működtetése/ a 
Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht, új nevén: Szentendrei Kulturális 
Központ Nonprofit Kft.  felel, melynek vezetésével a Képviselő testület 2011 májusától Kolti Helgát 
bízta meg. Závodszki Zoltán, korábbi vezető lemondása után néhány hónapig Ivancsics Ilona látta el a 
feladatot.  
2011 januárjában írt ki a Képviselő testület pályázatot a Kulturális Kft vezetésére, melynek kiírásánál, 
elbírálásánál a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően közreműködött az Előadó-művészeti Tanács 4 
tagja: Mácsai Pál, Gedeon József, Novák János és Horányi László, valamint a Minisztérium részéről 
Szakonyi Zsófia. Elismerően szóltak a szentendrei pályázat bonyolításáról, az itteni közállapotokról. A 
testület és a szakmai zsűri véleménye egybe hangzó volt. 
 
Nagy kulturális eseményeink − Tavaszi fesztivál, Szentendrei Nyár és Teátrum, Szentendre éjjel 
nappal, Adventi-újévi programok − rendezvényei idén is sikeresen zajlottak, illetve zajlanak még 
decemberben. Adventi időszakban idén hatodik alkalommal helyeztük el a Fő téren azt a hatalmas adventi 
koszorút, melyen a gyertyákat Advent minden vasárnapján más társadalmi csoport képviselői gyújtotanak 
meg. Az idei adventi programok új díszekkel, színes programokkal várják az érdeklődőket. 
 
 
Az idei Szentendrei Teátrum színházi bemutatója: Pozsgai Zsolt: Gyermekkirály című darabja volt. 
Több meghívott előadásnak adott helyt a Szentendrei Teátrum. Nagy sikerű volt többek között Robert 
Thomas: Nyolc nő, Michael Cooney: Nem ér a nevem, Hamvas Béla: A bor filozófiája előadása.   
Többek véleménye szerint az eddigiekhez képest alacsonyabb színvonalú volt az idei Teátrum, de nagyon 
jó volt a Városháza udvarán kialakított színpad, és elismerő kritikát kapott Pozsgai Zsolt: Szeretlek, Faust 
című darabja és Berecz András: Hazakísérlek című estje. Kiemelkedően jól sikerültek, sok városlakót 
mozgattak meg a Barcsay udvar folk-népzenei estjei. Saját és a Bizottság által megerősített kérés volt, 



hogy idén a Barcsay udvarban kizárólag Szentendre és környéke előadói jelenjenek meg. Ez 80 %-ban 
sikerült: fellépett a Kecskés Együttes, Szvorák Kati, a Vujicsics Együttes, a Söndörgő Együttes, utóbbi 
kettő nagy nézettséggel, valamint volt két „külsős” produkció: Marta Topferova és Herczku Ágnes. Nagy 
érdeklődés kísérte idén is a nyári Jazz fesztivált és a hétvégi gyerekelőadásokat. 
Jól sikerültek a Szentendre éjjel-nappal rendezvényei is.  
 
Nem elhanyagolhatóak a közművelődési tevékenységek, melyek keretében különböző csoportok 
működnek a DMH-ban. Szakkörök, Musica Beata kórus, Diótörő balettiskola, és az országosan kiváló 
minősítésű Szentendre Néptánc Együttes, a sok ünnepséget műsorral kísérő Filibili népdalkör stb. 
tartoznak ebbe a körbe. Az adventi időszakot színesíti idén is a Szentendrei Néptánc Együttes előadása a 
PMK-ban.  
2011-ben is megrendeztük az Újévi koncertet, melyen Horváth Béla hegedűművész adott méltán nagy 
sikert aratott hangversenyt, január 22-én a Magyar Kultúra napját, melyen a Magyar Honvédség Központi 
Kiképző Bázisának zenekara adott csodálatos koncertet. Ebben az évben is több rendezvény keretében 
került sor jótékonysági estekre, ilyen volt a fogyatékos gyerekeknek szóló Jótékonysági koncert, a 
Levente gála, a rászoruló gyerekeknek ajándékot adó Angyalmamák karácsony.  
Kiemelkedően színvonalas program volt a kulturális Kft szervezésében zajló PMK megsegítéséért 
szervezett jótékonysági koncert októberben. 
 A nemzetközi kapcsolatok ápolása, testvérvárosi programok bonyolítása a Nemzetközi Kapcsolatok 
Egyesület civilszervezet és az Önkormányzat közös feladata.  
Fontos esemény zajlott az Egyesület és az Önkormányzat közös szervezésében: 2011-ben Szentendre 
adott otthont az Európai Népek Fesztiválja, „European People” fesztiválnak, mely nagyon 
színvonalasan sikerült júliusban. Az Önkormányzat anyagi hozzájárulása, pályázati pénzek bevonása 
mellett zajlott a rendezvény közel 600-700 külföldi vendéggel, hatalmas hangulattal. Részt vett a 
megnyitón, és az Euro Village-ben látogatást tett Bakos Piroska az Európai Uniós Magyar Elnökség 
szóvivője. A rendezvényről több országos TV csatorna is beszámolt. 2011-től az állami megemlékezések 
sorába tartozik a Nándorfehérvári diadal emléknapja is. Az Európai Népek Fesztiválja résztvevőit is 
bevonva, ünnepi Ökumenikus Istentisztelet keretében tartottunk megemlékezést, melyen a Mátyás halotti 
pajzsát és kálváriáját magukkal hozó zarándokok is részt vettek. 
 
A belváros rehabilitáció keretében zajlott a Művészet Malom felújítása. Fontos kérdés volt a Művészet 
Malom jövője, sorsa, mely igen megmozgatta a város képzőművészeit. A Malom működtetésében 
megnyugtató jövőt jelenthet az, hogy a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága jelezte szándékát, hogy 5 
évre vállalnák a működtetését.  
 
A képzőművészeti kiállítások a különböző galériákban, Pest megyei múzeumokban, Skanzen képtárban 
egymást érik. Igyekszünk a Kuturális Kft és a különböző társintézmények: Pest Megyei Múzeumok, 
Skanzen, PMK programjait összehangolni, hogy ezek az események egymást erősítve jelenjenek meg a 
városi kulturális élet palettáján. 
 
3, A nemzeti ünnepek, megemlékezések programjának elfogadása is az OKB feladata, mind a 
március 15. augusztus 20. és az október 23-ai ünnepély is maradandó, szép élményt nyújtottak.  
Idén június 4-én az Összetartozás napján a Trianoni békediktátumra emlékezve a Kálvária dombon 
immár másodszor tartottunk ünnepséget igen szép számú részt vevő, érdeklődő előtt.  
 
Bár a belváros felújítása miatt a megszokott Fő tér helyett a PMK épületében ünnepeltük 1848 március 
15-i forradalmunkat, a Református Gimnázium színvonalas előadása és Halász János Államtitkár úr 
ünnepi beszéde nagy számú érdeklődőt vonzott. 
Javaslatomra idén már harmadszor október 6-án az Aradi vértanúk tiszteletére rendezett 
megemlékezésre a Kálvária téren került sor, a Kiképzőbázis Fúvós Zenekarának, a Barcsay Jenő 
Általános Iskola diákjainak köszönhetően nagyon szépen sikerült az ünnepély és koszorúzás. Dr. 
Simicskó Lajos, Honvédelmi Minisztérium államtitkár tartott ünnepi beszédet, aki méltatta a szentendrei 
összefogást, széleskörű érdeklődést. Lázár Enikő vezetésével közös énekléssel zárult az ünnep. 



Október 23-án az ’56-os évfordulón városi kitüntetések átadása zajlik már évek óta, idén harmadszor 
osztottuk ki a Talentum ösztöndíjat és az ’56-os emlékérmet, valamint a tavaly alapított „Szentendre 
Város civil Szervezete díj”-at. Kiemelkedően szépen sikerült ez a nap is. 
Az idei évtől a Polgármesteri hivatal közművelődési referense, Dala Nagy Katalin szervezi a nemzeti, 
kulturális ünnepeket, így ezek sikere nagyban őt dicséri. 
  
4, Oktatás 2011.: Szentendrén négy általános iskola, egy közülük gimnáziummal /mely a korábbi 
6+6-os szerkezet helyett már 8+4 osztályosként működik/ és 7 tagóvoda áll önkormányzati 
fenntartásban. Ezeken kívül van három egyházi és több magán óvoda, egyházi és alapítványi általános 
iskola és négy középiskola, melyek Pest megyei és egyházi fenntartásban működnek. Idén adtuk át az 
Evangélikus egyháznak a Pannónia úti tagóvodát működtetésre. Megtörtént a korábban a Református 
Egyháznak átadott villasori Református óvoda teljes felújítása pályázati pénzekből. 
 

- Iskoláink részt vesznek a városi rendezvényeken, és sokszor szervezik ünnepségeit. Nemzeti 
ünnepeinken idén a Református Gimnázium, a Barcsay Általános Iskola, a Ferences Gimnázium, a 
gyermeknapon a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola működött közre. 

 
- Idén először szervezte meg a város a Ki mit tud? vetélkedőt 2011 januárjában, mely fergetegesen 

sikerült. 
- Elkészült a város fiataljait összefogó, jövőképet felvázoló, programokat kínáló Ifjúsági 

koncepció, mely Pintér Ádám, képviselőnek és Kádár Kristóf, EÜ bizottsági tagnak 
köszönhető. A fiataloknak, diákönkormányzatoknak történt bemutatója nagyon ígéretesen sikerült. 

 
Az oktatási intézményeinkben folyó munka kiemelkedő, a jelentkezők száma magas. Az állami 
támogatások ebben az évben még tovább csökkentek a közoktatásban, ami azt jelenti, hogy az 
önkormányzat által finanszírozott kiegészítő normatívát évről évre növelni kell ahhoz, hogy biztosítsuk a 
működést. Idei tanévben már harmadszor zajlott az új körzethatárok szerinti iskolai beiratkozás, 
melyben az intézmények együttműködése példamutató volt és idén már zökkenőmentes is.  

- A leendő elsősök tájékozódását egy önkormányzati iskoláinkról szóló kis füzettel segítettük, 
melyet minden városi nagycsoportos óvodás megkapott. 

 
- Pedagógusaink munkája elismeréseként Városi Pedagógus napot szerveztünk, és idén is tudtak 

intézményeinkben jutalmat osztani. A SZEVI két száma több oldalon keresztül számolt be az 
oktatási intézményeink városi, megyei és országos eredményeiről, kezdeményezésemre már 
harmadszor. A pedagógus napra idén olyan sokan jöttek el, hogy a 100 db ajándék újság kevésnek 
bizonyult. 

. 
- Nagy öröm, és NÉLKÜLÖZHETETLEN az iskolapszichológus munkája, mely az idei évben 

meg tudott valósulni önkormányzati intézményeinkben. Bízunk benne, hogy jövő évben is meg 
tudjuk tartani ezt a kiemelkedő szolgáltatást. 

 
- Idén is folytatódott több óvoda, iskola játszóudvarának fejlesztése szülői, önkormányzati 

támogatásokból /Játszóeszköz Alap/.  
 Az óvodákban folyó nevelőmunka olyan magas szintű, hogy intézményeink jelentős részében többszörös 
a túljelentkezés. Az óvodákban 2008 óta folyamatosan készülünk fel a hamarosan életbe lépő 
törvényi változásokra, amikor minden 3. életévét betöltött óvodába jelentkező kisgyermeket fel kell 
majd vennünk.  
E téren több előrelépés történt idén is: a Püspökmajori és a Vasvári Tagóvodák kertjében a Képviselő-
testület döntött mobil óvodák felállításáról. A Vasvári Óvodában felállításra került még 2010-ben, a 
Püspökmajori óvodában pedig az idei évben, így 25 gyermekkel többnek tudtunk helyet biztosítani 
óvodáinkban. 
Pismányban óvodai minősítést kapott az önkormányzat támogatásával a Napháza Óvoda. 



A Radnóti út alatti fejlesztési terülten egy nagyobb földterületet adtunk át a Baptista egyháznak kulturális 
központ és óvoda létesítése céljára.  
A hagyományőrző óvónők közössége egész Kárpát-medencére kiterjedően szervett idén is óvónőknek 
találkozót, továbbképzést, melyet Önkormányzatunk támogatott. 
 
 
A szentendrei oktatásban sikerült fenntartani a korábbi oktatási színvonalat a Pest megye által 
működtetett oktatási intézményekben Szentendre Város Önkormányzatának segítségével a Bárczy 
Gusztáv Általános Iskolában és a Vujicsics Tihamér Zeneiskolában is. A Nevelési Tanácsadóval, mely 
szintén Pest megye fenntartásában, igen nagy területet ellátva működik, leültünk fejlesztőkkel, 
szakemberekkel, mely szakmai megbeszéléseket a jövőben félévente kötelesek vagyunk megrendezni az 
új SZMSZ szerint. 
 
 „Táborozási, nemzetközi kapcsolatok pályázatok” kiírása, elbírálása és beszámoltatása az OKB saját 
hatáskörben feladata, mellyel rászoruló gyerekek táborozását, utazását, oktatási célokat támogat az 
Oktatási Alapból az Önkormányzat, a civil szervezetek, önszerveződő csoportok kulturális 
rendezvényeit, programjait pedig a Kulturális Alapból tudtuk támogatni. Ennek keretösszegét, a 
hatalmas érdeklődésre való tekintettel, 2011-ben a képviselő-testület még a tavalyihoz hasonló szinten 
tudta tartani. 
Az idei évben a kulturális célok támogatására közel 6,5 millió Ft-ot osztottunk szét a Kulturális 
Alapból, és táborozás, nemzetközi kapcsolatok ápolása és oktatási célok támogatására 2,2 millió Ft-ot az 
Oktatási Alapból osztottunk ki. A megemelt alapokkal nagyon sok kulturális, civil és oktatási célt 
tudtunk támogatni. Néhány a sok közül: művészeti csoportok, kiállítások, iskolai rendezvények, 
szakkörök, határon túli magyarokkal történő programok, hagyományőrző rendezvények pl. néptáncosok 
utazása, táncházak, hagyományőrző óvónők továbbképzése, nagycsaládosok városi rendezvénye, 
nyugdíjas klubok, utazások testvérvárosokba, kintiek itthoni vendégül látása, CD kiadás, színházi előadás 
stb. 
Az „Oktatási Intézmények Játszóudvar Fejlesztési Alapból” 1 millió Ft-os keretösszegből az 
intézmények alapítványi kiegészítésével több iskola-óvoda udvarát sikerült fejleszteni. 
 A bizottsági ülések előtt rendszeresen tartottunk bejárást oktatási intézményeinkben, hogy jobban 
megismerjük őket. Ezt jövőre is folytatni fogjuk, idén az Izbégi Általános Iskolában, a Vasvári 
Tagóvodában, és a Szivárvány Tagóvodában voltunk 
 
A beszámolót készítette: 
 
 
 

Zakar Ágnes s.k. 
Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
 

 
 
Szentendre, 2011. 11. 30. 



 BESZÁMOLÓ  
 AZ EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CIVIL BIZOTTSÁG  2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL  Az Egészségügyi, Szociális és Civil Bizottság négy fő területtel foglalkozott hatáskörének megfelelően, ez az egészségügy. a szociális kérdések, a sport és ifjúsági ügyek. Jelenleg az önkormányzat legnagyobb létszámú bizottsága, mely alá a családvédelmi és az ifjúsági és sport munkacsoport tartozik. Az Egészségügyi, Szociális és Civil Bizottság tagjai: dr. Pázmány Annamária, Zakar Ágnes, Kiss Károly, Fekete János, dr. Filó András, dr. Homor Zsuzsanna, Horváth Győző, Kádár Kristóf, dr. Morlin Eszter, Hidvégi Krisztina és Pintér Ádám elnök. A bizottság a 2011. évben 10 rendes és 3 rendkívüli ülést tartott és 139 határozatot hozott, ebből 46 szociális, 15 egészségügyi, 23 sport és 17 ifjúsági témában született. Az egyes szakterületeken a következő munkát végezte a bizottság:  Szociális terület A bizottság munkáját ezen a téren kiemelkedően alapos munkájával a Családvédelmi Munkacsoport munkája segítette. A szociális lakások kiutalásánál és a támogatások odaítélésének megítélésében maximálisan támaszkodhattunk a munkájukra. Ezen a területen elsősorban a szociális lakások kérdéskörével foglalkoztunk, mivel az új lakásrendelet kapcsán sikerült egységes nyilvántartást készíteni a lakásokról, a bérlőkről és elkezdődhetett a kintlévőségek rendezése. A bizottság a következőkkel foglalkozott szociális területen: 

 a szociális ellátásokkal kapcsolatos rendelet módosítása 
 új lakásrendelet megalkotása 
 a vagyonkoncepció elfogadása 
 részletfizetési kérelmek elbírálása 
 szociális bérlakások kiutalása, hosszabbítása 
 pályázati kiírás a Szociális Alapra 
 a hajléktalanellátás átadása a Magyar Vöröskeresztnek  Egészségügyi terület A bizottság kiemelt figyelmet fordított a SZEI építésével és a műszerbeszerzésekkel kapcsolatos problémákra, nagy segítségünkre volt ebben a témában dr. Pázmány Annamária igazgatónő. Egészségügyi területen a következőkkel foglalkozott a bizottság: 
 pályázati kiírás az Egészségügyi Alapra 
 az Egészséges Városért Közalapítvány munkájáról szóló beszámoló elfogadása 
 a védőnők megfelelő elhelyezése 
 a SZEI felújítás alakulásáról, az épülettel kapcsolatos kérdések és az eszközbeszerzés 
 háziorvosi és fogorvosi működési jogok kiadása 
 a HPV elleni védőoltás meghosszabbítása  Sport terület A sportot érintő területen a bizottság segítségére volt a Sport és Ifjúsági Munkacsoport, valamint Dombay Zsolt, a Sportcélú Kft. vezetője. Az év végén elkezdődött a város új sport koncepciójának kidolgozása. Emellett a bizottság a következőkkel foglalkozott: 
 a sportalapítvány megújítása 
 a sportegyesületi és diák-sportegyesületi, valamint a versenyrendezési pályázatok kiírása és elbírálása 
 Jó tanuló - jó sportoló díj kiírása és odaítélése 
 az uszoda koncesszióba adásával kapcsolatos kérdések 



 a Sportcélú Kft. működéséről, a korábbi hibák feltárásával, hosszú távú tervekkel 
 egyeztetés a kajak-kenu sportág fejlesztéséről  Ifjúsági terület A bizottság hatáskörei 2010 októberben bővültek ki az ifjúsági területtel. Tavasszal elkezdődtek az ifjúsági koncepcióval kapcsolatos egyeztetések, majd elfogadásra kerültek az ezzel kapcsolatos határozatok és az ifjúsági rendelet. A bizottságban elsősorban Kádár Kristóf munkája segítette a terület fejlődését: 
 az Ifjúsági Koncepció elfogadása két fordulóban 
 az Ifjúsági Cselekvési Terv elfogadása 
 az ifjúsági rendelet megalkotása 
 ifjúsági témájú pályázati lehetőségek felkutatása és pályázatírás 
 BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat kiírása és elbírálása 
 az óvodaépítéssel kapcsolatos kérdéskörök megvitatása 
 ifjúsági javaslatok beépítése a zöldfelületi koncepcióba 
 ifjúsági rendezvények véleményezése  Ezúton szeretném megköszönni a Bizottság tagjainak és a Hivatal dolgozóinak munkáját.   Szentendre, 2011. január 4.     Pintér Ádám bizottsági elnök 



BESZÁMOLÓ A SPORT ÉS IFJÚSÁGI MUNKACSOPORT 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL  
A Munkacsoport tagjai: 
 
 Kunos Erika mcs. elnök 
 Hajdu Gábor 
 Jakab Péter 
 Sass Szabolcs 
 Schindler Zsolt 
 Takács Gábor 
 Zimits Béláné 
 
A Sport és Ifjúsági Munkacsoport a 2011. évben  tíz ülést tartott, melyeken a következő témákat 
tárgyalta: 
 
 2011. január 17.  1. Dombay Zsolt a Sporcélú kft. ügyvezetőjének bemutatkozása 
 2. Sport és Ifjúsági beszámoló megbeszélése 
 
 2011. február 7.  1. Előterjesztés a Sportcélú kft.-ről 
 2. Beszámoló a városi sportversenyek megrendezése, valamint a sportegyesületek, diák-

sportegyesületek 2010. évi pályázati támogatásának elszámolásáról 
 
 2011. február 28.  1. Sporttámogatások pályázati kiírása 
 2. Sportkoncepció módosítása 
 3. Előterjesztés a sportcélú kft. bővítéséről 
 
 2011. április 8.  1. Elvi állásfoglalás kérés sportegyesület névhasználati kérelmével kapcsolatban 
 2. Sportegyesületek és Diáksport-egyesületek, valamint sportversenyek megrendezése 2011. évi 

pályázati támogatás elbírálásához javaslat tétel 
3. Előterjesztés Szentendre város Önkormányzatának a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia 
alapján a költségvetési lehetőségeit figyelembe véve elkészített, ciklusra vonatkozó „cselekvési 
programjáról” 
4. Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2010. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról 

5. Előterjesztés a Szentendre Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke által 
benyújtott beszámoló tárgyában  
2011. május 6.  1. Előterjesztés az Ifjúsági Koncepcióról I. forduló 
2. Előterjesztés a Szentendre Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke által benyújtott 
beszámoló tárgyában 

 
 
 2011. június 3. 1. Előterjesztés a Pro Szentendre Kft. és a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető 

Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról 
2. Előterjesztés a Szentendre Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke által benyújtott 
beszámoló tárgyában 
3. Előterjesztés a sportcélú kft.-ról 
4. Előterjesztés az Ifjúsági Koncepcióról II. forduló 



 
2011. szeptember 2. 1. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek HPV elleni 
védőoltás költségeinek átvállalásáról szóló 36/2009. (IX.21.) Önk. sz. rendeletének módosításáról 
2. Előterjesztés az Ifjúsági Koncepcióhoz tartozó cselekvési tervről 
3. Előterjesztés a „Jó tanuló-Jó sportoló” kitünteő cím adományozásáról 
4. Előterjesztés Sportegyesületek és Diáksport-egyesületek, valamint sportversenyek 
megrendezése 2011. évi pályázati támogatás elszámolási határidejének módosításáról 
5. Előterjesztés  a Tófenék-Kőhegy alja szabályozási tervhez érkezett lakossági javaslatról 

 
2011. október 7. 1. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia 
alapján a költségvetési lehetőségeit figyelembe véve elkészített, ciklusra vonatkozó „cselekvési 
programjáról” 
2. Előterjesztés az Önkormányzat és a helyi ifjúság kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről, 
valamint az ifjúság városi közéletben való részvételéről szóló rendelet megalkotásáról 
3. Előterjesztés az általános iskolai gyógytestnevelés finanszírozásáról 
4. Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft-ről 

 
2011. november 3. 1. Sportkoncepció módosítása 

 
2011. november 14. 1. Előterjesztés Szentendre város SZMSZ-ről 
2. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról és 
tájékoztató a 2011. I-IX. havi költségvetési gazdálkodásról 
3. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonrészével rendelkező társaságok 2012. évi üzleti tervéről 
és a Pro Szentendre Kft. Kármentesítési monitoring tervkészítés szerződésének tárgyában 
 
 

Az Egészségügyi, Szociális és Civil Bizottság a munkacsoport javaslatait csak részben vette figyelembe, a 
kommunikáció a Munkacsoport és a Bizottság között nem kielégítő. A Munkacsoport több javaslatot is 
tett, amikkel kapcsolatban sem támogató, sem elutasító választ nem kaptunk. Véleményem szerint a 
munkacsoport nem lát el olyan funkciót, amit a Bizottság egyedül ne tudna ellátni. 
 
 
Szentendre, 2011. november 24. 
 
 

Kunos Erika 
mcs. elnök 



 Beszámoló a Családvédelmi munkacsoport 
2011. évi munkájáról 

 
 
Az idei évben több olyan jelentősebb rendelet módosításra került, amit munkacsoportunk véleményezni 
tudott.  
 
Májusban került módosításra a „Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint 
elidegenítésükről” szóló rendelet. 
A rendelet változatásához több észrevételt is tettünk. 
 
Szeptemberben a „Pénzbeli és szociális és gyermekvédelmi ellátásokról” szóló rendelet került 
módosításra összhangban az új szociális törvénnyel. Ennek a rendeletnek a módosításához is nyújtottunk 
be javaslatokat. 
 
Nagy eredménynek tekintem, hogy a Bursa ösztöndíjat sikerült a diákok számára „megmentenünk”. Itt 
azért meg kell jegyeznem, hogy az ösztöndíjra szánt összeg a fele az elmúlt évekének!!! 
 
Környezettanulmányt az idén november végéig 252 alkalommal végeztünk. Ez 25%-kal több, mint a 
tavalyi évben. A törvényi változások miatt jóval többen igényelhetnek lakásfenntartási támogatást, ez 
okozta ezt az emelkedést. 
 
A tavalyi évben megnőtt a munkacsoport létszáma, így sikeresen tudtuk teljesíteni ezt a nagyobb terhelést 
is.  
A munkacsoport üléseit minden hónapban megtartjuk. Az ülések nagyon jó hangulatban telnek, jó az 
összhang a munkatársak között. 
 
A Népjóléti irodával és a Vagyongazdálkodási irodával napi kapcsolatban vagyunk, én úgy gondolom, 
hogy mindkét irodával nagyon jó az együttműködésünk. 
 
Minden ülésünkön megtárgyaltuk azon napirendi pontokat, amelyek az adott hónapban a Szociális, 
Egészségügyi és Sport Bizottság napirendjében a Családvédelmi Munkacsoport feladat-, illetve 
érdeklődési körébe tartoztak.  
 
Az üléseinken többször megjelentek az Önkormányzat dolgozói és az Alpolgármester Úr is.  
 
 
 
Szentendre, 2011. december 4. 
 
        dr. Morlin Eszter s.k.           elnök 
              Családvédelmi Munkacsoport 



Beszámoló 
A Közlekedési Munkacsoport (KMCS) a 2010-es évben a Képviselő-testület, illetve a 
Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság munkarendjéhez igazodva tárgyalta a 
testületi ülések azon napirendi pontjait, amelyben a Bizottságnak a KMCS véleményére szükség volt, valamint részt vett a város forgalmi rendjét érintő kérdések egyeztetésében, véleményezésében (a teljesség igénye nélkül: szabályozási tervi kérdések véleményezésében, valamint egyedi, lakossági 
igények, beadványok, közösségi közlekedést érintő kérdések véleményezésében). Cél: a város közlekedési koncepciójának végrehajtásában, szükség szerinti felülvizsgálatában való szakmai 
közreműködés – különös tekintettel a megnövekedett és tovább növekvő gépjárműforgalomnak a 11. sz. főúti forgalomra gyakorolt hatására, annak normalizálására, a Ny-i tehermentesítő út megvalósítására, a távlati területfejlesztések közlekedéstervezési fejezeteire, … 
 A KMCS alapvetően operatív, akut közlekedés szakmai problémákkal foglakozó szervezet, a 
VKMB (VKIB) alá tartozó civil, 2010-ben még csak közlekedéssel foglalkozó szakemberekből álló munkacsoport (felölelt munkaterületek nagyvonalakban: településrendezés/közlekedéshatósági engedélyezés/majd közlekedési beruházás; egyetemi közlekedésmérnök oktatás, kutató-fejlesztő 
tevékenység; közlekedéstervezés; közlekedésrendészet, közút fenntartás–üzemeltetés/kivitelezés).  
A munkacsoport tagjai a részükre – többnyire elektronikusan – megküldött anyagokat elektronikus levelezés útján előzetesen egyeztették, véleményezték, a tagok ütköztették véleményeiket, szükség szerint helyszíni bejárásokat szerveztek a polgármesteri hivatal témakörben érintett ügyintézőinek, 
főépítészének, ill. a Képviselő-testület érintett képviselőjének bevonásával.  
sor-
szám dátum 

téma  
 

1. 2010. január A KRESz kerékpárosokra, gyalogosokra vonatkozó (ehhez 
kapcsolódóan a gépjárművel közlekedőkre szigorodó) módosításának („kétirányúsítás” egyirányú útszakaszon is, azaz kerékpáros előnyben részesítése a motorizált forgalommal 
szemben) szentendrei bevezetése, avagy közlekedésbiztonsági mérlegelés alapján be nem vezetése, illetve korlátozott módon 
történő bevezetése. Javaslat: a megépült kerékpárutakról kell megfelelő tájékoztatást 
elhelyezni (KITÁBLÁZÁS!), hogy lehetőség szerint ott közlekedjenek. A szűk, belvárosi egyirányú utcákban semmiképpen sem javasolt a módosított KRESz vonatkozó 
részének bevezetése; mindenütt egyedileg vizsgálandó az esetleges bevezethetőség, de a bevezetést korrekt táblázásnak 
kell megelőznie (a gépjárművel, ill. gyalogosan közlekedőt minden forgalmi rendi változásra KRESz táblával kell figyelmeztetni!) 
 

2. 2010. január 
 

Javaslat: - János-György-Jobbágy utcák forgalmi rend változási ügyet 
a KMCS 2009-es javaslata alapján le kellene zárni; - ugyanez a helyzet a Harkály utcai ügyben is. - Belvárosi kettévágott város - forgalomcsillapítással kell a 
forgalmat engedni, de nem kell kizárni a szentendreiket a 
„városból”. Élő belváros legyen. -  

3. 2010. január  
Nagyparkolón keresztüli kihajtás (Provincia, Római sánc u. 
közelében) célja az lenne, hogy valahogy a lámpával szabályozott csomópontba tereljük a járműveket. Veszélyes balra kihajtás! 
 

4. 2010. jan. 13. 
 

Tipus pályaszerkezetek a NIF-től minimum követelményként Szentendrére is – felhasználhatók! Javasolt a szakmailag 
megalapozott rétegrendek használata, időt állóbb burkolatok  



5. 2010. febr. 3 – 19.  
- A Környezetfejlesztés Mérnökiroda által tervezett 11. sz. főút szentendrei csomópontjai átépítési terveinek 

véleményezése. (Fülöp Zsolt képviselő felvetése is egyben.)  - Dr. Nagy Lajos u. forg. rend problémája (esetleges 
egyirányúsítás az óvoda előtti parkolás miatt).  - A KMCS korábbi döntései „végrehajtásának” ellenőrzése 
– Mi célból véleményezünk? 

 - Hó helyzet; közterületek jogosulatlan elfoglalása: VSZ 
Zrt. konténeres szóróanyag kihelyezés visszaállítása – ahol 
mód van rá (visszanyerhető a megmaradó anyag) + lakossági morál (köztisztasági rendelet betartása, betartatása 
hatósági eszközökkel is) + a reklamálók gépjármű adójának, épületük használatbavételi engedélyének leellenőrzése, illetve az eléjük kirakott sziklák, töltések, kerékvetők, lépcsők, 
növényzet, amik akadályozzák a közlekedést, síkosság-mentesítést ellenőrzése, elbontatása  (megj.: 2009-ben, és 
2010. decemberben újra itt tartunk, csak több vízzel, olvadással, lefagyott átfolyásokkal …).  - Kálvária/Római sánc – Vasúti villasor közötti forg. rend 
problémája. A forgalom É-D irányban a reggeli csúcsidőben  
a Szentlászlói út és a Vasúti villasor között fokozatosan nő; a terület fontos hálózati hiányossága hogy a sugárirányú gyűjtő utaknak a Dunakanyar krt. kivételével nincs főhálózati 
kapcsolata, egymagában szűk a 11-es út áteresztő képessége, ezért kellenek a közlekedéshez a mellékutcák is, 
korlátlanul nem iktathatók ki.  - Tehermentesítő út szükségessége (egyben hátsó feltáró út 
is lenne pl. a Kálvária útról nyíló újabb lakóterületekhez, …).  

- Készülhet, megújulhat a HÉSZ és SZT, de nem lehet büntetlenül, következmények nélkül kikerülni a HÉSZ 2. § (6) bek-ben foglaltak "megvalósítását", Közterületrendezési Terv (KRT) elkészítését sem. 
 

6. 2010. március - Pásztor u. és környékének rendezése, lakossági fórumon 
részvétel (márc. 29.). A hivatal célja a lakókkal egy 
konszenzus kialakítása, de anyagi forrás nem áll rendelkezésre! KMCS részéről érthetetlen a lakossággal való 
esetleges konfrontálódás SZT-vel való megalapozás és anyagi forrás nélkül. (Dr Borbás Lajos egyben javaslatot tett a lakossági fórumok 
szabályozott lefolytatásának módjára.)  

Testületi anyagban ismét benne van – 2010. február 5-én ez volt a KMCS javaslata (2009-ben is): - A János utca - a József Attila, György utca Táncsics utcai 
csomópont és a Deli Antal utca között lenne egyirányú lefelé.  - A Jobbágy utca egyirányú felfelé.  

- A János utcában a gyalogjárda befejeződik 2010 első félévében, az elkészült járda folytatásaként, hiányzik cca 30 
fm hosszban. A János utcában kialakított járda és a gépjárművek által használt út közé, a Kálvária út és a Tilinkó közötti szakaszon a burkolatba járdába épített oszlopok, 
kiemelt útburkolati jelzőtestek (gömböcskék) programot be 



kell fejezni. A gyorshajtás csökkentésére forgalomcsillapító terelő részek kialakítását a Deli A. és a János utca sarkán 
meg kell építeni.   KMCS úgy gondolja, hogy a javaslat megvalósítása 
folyamatban van. A KMCS javaslatát megelőzte a területet érintő teljes forgalomtechnikai vizsgálat és  fejlesztési 
javaslat, –  amelyet a Közlekedés Kft. készített 2005-ben Szentendre város Önkormányzata megrendelésére – 
valamint az azóta bekövetkező változások helyszínelése, feltárása a KMCS részéről.    - Szárnyas hajó – üdvözli az ötletet a munkacsoport. A 
hozzátartozó gépjárműparkoló kialakítását ha lehetne, akkor 
azonnal meg kellene valósítani. Van rá pénzügyi fedezet? Mert javaslatunk már volt a parkolóra és forgalmi rendre.  - Dunakorzó forgalmi rendjének ismételt változtatási igénye (kétirányúsítás, de csak célforgalomra). 

 
7. 2010. ápr.1. 

ÜLÉS 
TÉMÁK: - Dunakorzó forg. rend. - Vasúti villasorra merőleges utcák egyirányúsítási 

problémái (lakossági fórumok szükségessége, – Betartatható 
és egyben kívánatos, elvárható, biztonságos forgalmi rendet kellene javasolni). - Uszoda: megállni tilos táblák, vagy pollerek? - Kerékpáros utcák kitáblázása. - Hajó indul Szentendréről … 

- Tehermentesítő út tervezése megkezdődött (TURA-Terv 
Kft.). - Tegez u. és Sztaravoda út csp. – a Tegez u. alsó szakaszát (az ünnepnapi skanzen rendezvényekre tekintettel) mindkét 
irányban „Megállni tilos!” táblával kell ellátni (Skanzen 
látogatók „ingyen parkolója” az útfelület, kanyarodási ívek, magán ingatlanok, kis híd.) + kieg. tábla a gépjárművek 
elszállításáról. - Táltos u. felújítás / átépítés napirenden! 

- Jókai u. és Dumtsa u. lezárása burkolat felújítás miatt. - Beszámoló a Pásztor u. lakossági FÓRUM-ról. Úttársulásos 
megvalósítás lehetséges! 

 
8. 2010. április  

SzeVi lakossági levél 
 

Iskola utca 
Reggeli „pismányi iskolajárati áthajtás” megakadályozása 1) "Behajtani tilos! - kivéve célforgalom" rendszert, de mi a 
célforgalom és ki tartatja be? 
2) "... kivéve behajtási engedéllyel". Gond: vannak rokonok, 
ismerősök, .. nyáron több belvárosi utca lezárva a programok 
miatt. 
3) Javasoljuk az iskolabusz kötelező használatát? Szerintem nem 
tehetjük, pedig ez adhatna némi megoldást. 
 

9. 2010. május ELŐTERJESZTÉS Az izbégi focipályával szemben fekvő, Bükkös patak menti K-
SP1 övezeti besorolású 0188/30 és 0188/73 hrsz-ú ingatlanok megközelítéséről (Dr. Filó András ingatlana) – Szentlászlói úti útkapcsolatnál be kell tartani a megyei közútkezelő jogszabályon, 
ill. útügyi műszaki előíráson (UME) alapuló előírásait, melyhez 



kapcsolatba kell lépni vele. A KMCS az elvártnál szigorúbb előírást nem kíván tenni. 
 

10. 2010. június - Református Gimnáziummal szemben tervezett 
kereskedelmi egység (Szentlászlói úti ingatlan) – 
közlekedésbiztonsági szempontból nem javasolt, csak ha 
hozzávehető a mögöttes telek is, ami lehetővé tenné a telekre be(ki)hajtás biztonságos eltávolítását a 11-es úti csomóponttól + OTÉK szerinti parkoló mennyiség biztosítása, 
… igazodás a város parkolási rendjéhez(!)  A csomópont kapacitásbővítését kell előnyben 
részesíteni! Pl. körforgalom kiépítésével. - Kis-híd helye („D” verzió! - UNITEF tanulmányterve) - Bolgár–Kertész utca parkoló terveinek véleményezése 

- Magyar Kerékpáros Klub bemutatója (Farkas L. 
részvételével) - Görzenál, parkoló átadás - Budakalász településrendezési tervének véleményezése 

 
11. 2010. szeptember Kalászi út belső körforgalom  -  IGEN! Csak a kamionok is 

tudjanak fordulni rajta. 
 

12. 2010. okt. 1. KMCS megbízatása lejárt, új megbízás lesz az új Kt. felállása után.  
13. 2010. okt.  Új felkérés - eskütétel  
14. 2010. november - december ALAKULÓ ÜLÉS (egyszerűsített jegyzőkönyve ide belefoglalva) 

Résztvevők: 
KMCs tagok: Hernesz Csilla, Dr. Borbás Lajos, Edelényiné 
dr. Kondász Judit, Farkas László, Gulyás Anita r.sz., Nyitrai 
Ákos (Horváth Frigyes járásképtelen sérüléssel nem tudott 
megjelenni 
Meghívottak: Kun Csaba képviselő, VKIB elnök; Alföldiné 
Petényi Zsuzsa főépítész 
 
- Kellene a KMCs-nek az elfogadott "D" var.-hoz az UNITEF 

által készített terv javaslat, és a Duna alatti "munkásőr" alagútról ha lehet tény adatokat szerezni. Tavasszal Pomáz–Budakalász– Szentendre elkerülő út és rácsatlakozások 
közös megbeszélése (Nyitrai Ákos ígérte a szervezést).  - Közvilágítás / alkonykapcsolás bevezetése 

 - Védett övezetekbe behajtás (1,5 t fölötti terhelés)/ 
teherbírási vizsgálat kell!  - Behajtási, parkolási problémák közintézményeknél 
(Templomdombi iskola – Dobozi parkoló iskolai parkolásra; 
Dr. Nagy Lajos u. református óvoda parkolás javasolt a villasoron, ahol a „Megállni tilos” tábla áthelyezésével a 
szemközti oldalra az Attila – Dr. Nagy Lajos utca közötti szakaszon folytatólagosan kialakítható a parkolás mind az óvoda, mind a gyógyászati segédeszközt forgalmazó patika 
számára is. (Valójában érthetetlen a megállási tilalom bevezetése a kellően széles út keresztmetszet mellett pont 



ezen a szakaszon, a benzinkút elé helyezett parkolással – nem pedig a 11-esre csatlakozásnál segíti az irányok szerinti 
sorolást egy ilyen, hosszabb szakaszt korlátozó tábla.) Az óvoda előtt parkolási korlátozást kellene bevezetni, kivéve az ételszállítást. A villasoron a sarkoktól a távolságtartást fel 
kellene festeni a parkolóhelyek egyértelműsítéséhez, mert vélhetően a kihajtást akadályozó beláthatósági problémák, 
KRESZ be nem tartása lehetett az oka a megállási tilalmi táblák kihelyezésének. 

 - II. parkolási övezetbe visszasorolni: Kossuth u., Vuk 
Karadzsics tér, + mellékutcáik; Bogdányi, Rév és Dézsma u. 
K-i oldalon egyoldali parkolással!  - Hold u-i óvodánál telken belüli parkolás lehetőségét 
vizsgálni kell a Méhész u. felöli gazd. Bejárat felől! Hold u-i vízelvez. Árok burkolásával párhuzamos parkolók 
kialakíthatóságának vizsgálata. (Fotókkal feltérképezni!)  - János u. és környékének „ismételt” vizsgálata >>>> 
elővenni a korábbi koncepciót! (lásd: 6. sorszám alatt!) Uniós szerződéses kötelezettség az egyirányúsítások végrehajtása. 

 - BRINGÁS létesítmény a Pap szigetnél – csak a bicikliseket 
szolgálja ki, ha megvalósítható (sövényt kihelyezni az út széléhez a kerékpáros védelmére!). FONTOS! Be kell vonni a katasztrófavédelmet is a véleményezésbe, vizsgálandók a 
tulajdonviszonyok, kezelői jog, hogy egyáltalán megvalósítható-e. 

 - Klímaváltozás (pl. nagy mennyiségű csapadék, …): 
hangsúlyos szerepet kell kapnia a közterületek 
karbantartásának, vízelvezetésnek (sövény-nyírás; erózió, télen lefagyó átfolyások, …telkekre rávezetett vizek megakadályozása). Közterület alakítási terveknek kell készülniük, meg kell akadályozni, illetve el kell bontatni az 
önkényes közterület átalakításokat, közterület foglalásokat, ingatlanok vízkivezetéseit. Különös gondot kell fordítani az újabb szilárd burkolatú utaknál a „gyűjtőútra” csatlakozás 
vízrendezésére (csatlakozás rácsos befogadók beiktatásával, ill. valamilyen szikkasztási móddal). 

 - A 11-esen a lámpák összehangolásával kivel kell 
kapcsolatba lépni a Szentlászlói csomóponti hangolás 
korrigálásához?  - Körforgalom (ALDI-TESCO alsó-felső hurok), a  Mokka-
Negra fejlesztéséhez a tervezett belső út csak részben valósul meg a Kalászi úti ki- becsatlakozás biztosítására. 

  - Napos sétány, Berkenye vége, Szilfa forgalmi-parkolási 
problémák felülvizsgálata.  

Valamint: helyszíni szemlék / bejárások, távlati fejlesztési tervekkel, TRT-vel való egyeztetések, valamint a Ny-i tehermentesítő úttal kapcsolatos NIF-es egyeztetés. 
A munkacsoport tagjainak lelkesedését nagyban növelné, ha a kért és megalkotott vélemények nagyobb mértékben hasznosulnának a döntések meghozatalánál. 

 



 2011-re vonatkozóan kiemelt feladatnak kell tekinteni az egész város területén (!) a kisárgított 
(„Klímaváltozás…”) bekezdésre koncentrált odafigyelést – döntések/műszaki 
megvalósítások/hozzárendelt költségvetési források szintjén, valamint a közlekedésbiztonság elengedhetetlen elemeként a belátási háromszögek kitakarását, „kitakarását”, kialakítását, melyet 
rendezési tervi, illetve építéshatósági előírásokkal/kötelezésekkel is segíteni szükséges.  Minden lehetséges módon hathatós lépéseket kell tenni a vízelvezetések megoldása, csomóponti részek beláthatósága, forgalmi bővítése érdekében és a járhatatlan bukkanók felszámolására.  Meg kell kezdeni – akár hatósági eljárás keretében – a közterületek szakszerűtlen, 
fenntartási/üzemeltetési munkát gátló, magán akciós átalakítási „termékeinek” eltakarítását 
(sziklakertek, sziklák, kiemelt szegélyes kertecskék, kerékvetők, lépcsők és lépcsőkorlátok, „magánparkolók”), elbontását, (közlekedést is gátló fa, sövény) kivágását; vízkivezetések 
megszűntetését. Ezeken a területeken a tulajdonos az önkormányzat, az ő hozzájárulása nélkül nem lehet a tulajdonán átalakításokat végezni – de ehhez a nem közterületi ingatlanjai példamutató 
karbantartásával élen kellene járnia! Ez a feladat sok „vélt érdeksérelemmel” jár majd, de a jogkövető magatartást tanúsító városi polgárok érdekeit/ adó forintjait védi az önkényeskedőkkel szemben.   Hernesz Csilla s.k. 
KMCS elnöke  
   
  
   
  
   
  
   
  
  
   
  
   
  
   
  



 Beszámoló 
a Környezetvédelmi Munkacsoport 2011. évben végzett munkájáról 

 
A környezetvédelmi munkacsoport a KVIB bizottság környezetvédelmi tárgyú előterjesztéseit tárgyalta. 
Az ülések rendje igazodott a KVIB ülések rendjéhez, ennek megfelelően az alábbi időpontokban 
tartottunk munkacsoport ülést: - 2011. január 11. (KVIB 2011.01.12) 

- 2011. február 1. (KVIB 2011.02.02) 
- 2011. március 6. (KVIB 2011.03.08) 
- 2011. április 8. (KVIB 2011.04.11) 
- 2011. május 8. (KVIB 2011.05.09) 
- 2011. június 5. (KVIB 2011.06.09) 
- 2011. szeptemberben nem tartottunk ülést, időpont egyeztetési nehézségek miatt 
- 2011. október 7. (KVIB 2011.10.10) 
- 2011. november 11. (KVIB 2011.11.14) 

Továbbra is problémát jelent az előterjesztések megjelenése és a KVIB ülés közötti rendkívül rövid idő, 
mely összesen 1 munkanapot tartalmaz. 
A munkacsoport ülésekről jegyzőkönyv készült, melyet a KVIB bizottság elnökének küldtünk meg, ezen 
kívül a munkacsoport a bizottsági üléseken is képviseltette magát, ahol állásfoglalását igény esetén 
szóban is kifejtette. 
Ezen kívül az alábbi feladatok elvégzésére, ill. a feladat elvégzésében való közreműködésre tettünk 
felajánlást: - Szentendre természetvédelmi területeinek felülvizsgálata 

- előadás a komposztálási lakossági fórumon 
- természet és tájvédelmi tanácsadás a bányatavak környékének fejlesztésével kapcsolatban 
- közterületen lévő ásott kutak feltérképezése 
- Szentendre város 56 pontos programjában a „Zöld város” fejezet kidolgozásában való 

közreműködés 
Helyszínbejárások: - Szatmári utca (egyirányú forgalom bevezetésének kérdésével kapcsolatban) 

- Belterületbe vonásra kijelölt ingatlanok környezetvédelmi szempontból történő vizsgálata 
 
Szentendre, 2011. november 28. 
 
Verseghi-Nagy Miklós 
Környezetvédelmi munkacsoport 
Elnök 
 
 



Beszámoló 
2011. évi Városüzemeltetési és Közlekedési Tanácsnoki munkáról 

 
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! 
 
dr. Kammerer Judit az alábbi levélben beszámolót kért a 2011-ben végzett tanácsnoki munkámról, 
amelyet hivatalos formában véleményem szerint nem tudok elkészíteni, miután már sem tanácsnok, sem 
képviselő nem vagyok, de természetesen feladatomnak tartom a rám bízott munkáról történő beszámolást. 
Egyben kérem a T. Hivatalt, hogy a beszámolómhoz mellékeljen egy kimutatást a Tőkés úr által vezetett 
táblázatról (elvégzett munkák száma, státusza, stb). 
  
Tanácsnoki megbízatásom elején elindítottam egy új folyamatot, amely a városüzemeltetés rendszerének 
átalakítását célozta meg. 2011-ben ennek a szisztematikus kiépítésén dolgoztam, melynek 
eredményeképpen létrejött egy új, számítógépes feladatnyilvántartás, amely egy ún. one point 
kapcsolódási felület a lakossági bejelentések és a végrehajtás között. Az új rendszer előnye, hogy egy 
helyen, követhetően tart nyilván minden városüzemeltetéssel kapcsolatos információt a feladat 
bejelentésétől a lezárásáig. Ennek köszönhetően az ügyek kezelése érezhetően javult, bár köszönőlevélből 
is kaptak párat a referensek, de a lényeg, hogy a negatív hangok ezen a téren visszaszorultak. A munkáért 
elsősorban (ABC sorrendben) Tőkés Józsefet és Virág Jánost illeti a dícséret, hiszen ők kezelték és 
töltötték fel napi szinten az adatbázist és hajtották végre a feladatokat.  
A nyilvántartásnak köszönhetően a VSZ Zrt felé adatot tudtunk szolgáltatni akkor, amikor a 
városüzemeltetési feladatok átszervezése/kiszervezése napirenden volt. Az adatok alapján pontos képünk 
van éves, havi szinten a feladatok típusairól, költségeiről és persze arról, hogy a problémák milyen 
arányban oldhatók meg.  
Ez alapján a 2012-es költségvetés tervezése során, részletekre bontott 2011-es tényadatok alapján lehet 
tervezni a költségeket, illetve a költségek általam nem javasolt csökkentése esetén konkrétan előre lehet 
jelezni, hogy mely és milyen mennyiségű feladat nem lesz elvégezve.  
Végül lehetőség nyílik arra, hogy az adatok elemzése után döntés szülessen egyes feladatok VSZ Zrt 
általi elvégzésére (kátyú, stb.) 
A terv 2012-re a bevált adatbázis web-es alapra történő áthelyezése volt, javaslom ezt megfontolni. 
A munka második szakaszában, ősztől elindult egy szorosabb együttműködés a városháza és a VSZ Zrt 
között, amelynek köszönhetően érzésem szerint a két fél közötti konflikutusok száma csökkent a 
városüzemeltetés és a kertészet terén. Heti szinten egyeztettünk az aktuális feladatokról, lehetőség volt 
megbeszélni a felmerülő problémákat. Ennek a rendszeres megbeszélésnek a folytatását, ha szabad ilyet, 
erősen javasolom.  
A tanácsnoki munka hátterében két civilekből álló csoport is ott volt, egyrészt a közlekedési 
munkacsoport, akikkel napi szinten elektronikusan, illetve rendszeres bejárások, találkozók során 
egyeztettük a sokszor testület vagy bizottság döntését nem igénylő, de fontos ügyeket, illetve a döntés 
előkészítés során felmerülő kérdéseket.  
A tavalyi év végén indult el egy szorosabb együttműködés a kerékpáros szervezetekkel, ennek 
munkacsoporti rangja ugyan nincs, de hasonlóan jelentős szakmai és gyakorlati tudás áll mögöttük. A 
velük való kapcsolat Pintér Ádámon keresztül megmaradt, a munka a Bükkös-Parttal kapcsolatban 
megkezdődött. 
A fentieken túl egyes közlekedéssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos projektekben is részt vettem 
hivatalból, amelyek közül pár fontosabb: 
“Kockakő bizottság” Dragon József vezetésével a belváros rekonstrukció közterületi része alatt 
rendszeresen írásban véleményeztük az elkészült munkát. Ezen véleményeknek csak egy kis része lett 
ugyan figyelembe véve, de írásban átadtuk. 
MAHART-Kis Duna bejárás- A Mahart 2012 tavaszától rendszeres “munkába járó” járatot tervezett 
indítani Szentendréről, de ezt egyelőre az ill. hatóság nem engedélyezte. 
Új technológiájú szilárd burkolati kialakítása: A VSZ Zrt és a V.Ü bizottság egy újfajta szilárd burkolat 
szentendrei bevezetésén dolgozik, ennek kipróbálásán részt vettem, egyeztettem. 
Részt vettem az új helyi közlekedési szerződés előkészítésében, új potenciális vállalkozókkal tárgyaltunk, 
próbajáraton voltunk. 



 
 
 
Tisztelt Testület! 
 
Amennyiben úgy döntenek, hogy a tanácsnoki funkcióra és a munkára a jövőben szükség van, úgy 
felajánlom, hogy minden információt átadok, illetve az elindult folyamatokkal, (pl. adatbázis) kapcsolatos 
felmerülő SZAKMAI kérdésekben bármikor állok a t. testület, illetve a hivatal kollegáinak 
rendelkezésére. 
  
tisztelettel,  
  
Hidegkuti Gergely 
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