
 
A 338/2012. (XI.08.) Kt. sz. határozat 1. melléklete 
 
Zöldfelület fenntartás a közterületeken és egyéb önkormányzati területeken, így különösen:  

- közparkok fenntartása, karbantartása 
- zöldterületek fenntartása, karbantartása 
- játszóterek játszótéri eszközök fenntartása, karbantartása  
- fasorok fenntartása, karbantartása 

 



 A 338/2012. (XI.08.) Kt. sz. határozat 2. melléklete 
 
Szentendre Város Önkormányzat épületeinek karbantartása, üzemeltetése, így különösen: 
  ácsmunkák   épületbádogos munkák   kőműves munkák, homlokzat javítás, statikai helyreállítás, falazat építés bontás, helyreállítás, 

belsőfal és mennyezet javítás   padló és falburkolat javítás   kémények javítása   kémények bélelése   festés, mázolás   elektromos hálózat, villámvédelem, tűzvédelem, érintésvédelem javítási, szerelési munkák   épületasztalos munkák, nyílászárók javítása, cseréje, zárjavítás, csere, bútorasztalos munkák   üvegezés   víz-csatorna vezetékek, szerelvények szerelése, cseréje, csőtörés elhárítás, dugulás elhárítás   gázszerelés   fűtés szerelés   portaszolgálat  takarítás  közüzemi szolgáltatókkal, közmű hálózati engedélyesekkel, energia-kereskedőkkel való 
kapcsolattartás, közüzemi, energia díjak, költségek fizetésével kapcsolatos ügyintézés  

Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló, az Izbégi Általános Iskola, a Templomdombi 
Általános Iskola, a Barcsay Jenő Általános Iskola és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 
elhelyezésére szolgáló épületek karbantartása, üzemeltetése, így különösen: 
  ácsmunkák   épületbádogos munkák   kőműves munkák, homlokzat javítás, statikai helyreállítás, falazat építés bontás, 

helyreállítás, belsőfal és mennyezet javítás   padló és falburkolat javítás   kémények javítása   kémények bélelése   festés, mázolás   elektromos hálózat, villámvédelem, tűzvédelem, érintésvédelem javítási, szerelési 
munkák   épületasztalos munkák, nyílászárók javítása, cseréje, zárjavítás, csere, bútorasztalos 
munkák   üvegezés   víz-csatorna vezetékek, szerelvények szerelése, cseréje, csőtörés elhárítás, dugulás 
elhárítás   gázszerelés   fűtés szerelés   portaszolgálat  takarítás  közüzemi szolgáltatókkal, közmű hálózati engedélyesekkel, energia-kereskedőkkel való 
kapcsolattartás, közüzemi, energia díjak, költségek fizetésével kapcsolatos ügyintézés  

 
 



A 338/2012. (XI.08.) Kt. sz. határozat 3. melléklete 
 
Közétkeztetés a Szentendre Város Önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben, így különösen: 
 

- Ételkészítés 
- Tálalás 
- Étkezési díjbeszedés 
- Az étkező gyermekek kisérése és felügyelete, kivéve a napközi ellátásban részesülőket 

  
Ellátó konyha címe Ellátott intézmények, szervezetek, 

személyek  
Ellátási forma 

Hold u. 10. sz. alatti főzőkonyha Hold u. 10. sz. alatti tagóvoda 
Vasvári P. u. 39. sz. alatti tagóvoda 
Szentlászlói út 84. sz. alatti 
tagóvoda 
Kálvária út 22. sz. alatti tagóvoda 
Pannónia út 3. sz. alatti tagóvoda 
Bimbó út 10. sz. alatti tagóvoda 
Dunakanyari és Pilisi 
Önkormányzatok Többcélú 
Kistérségi Társulása 

Óvodai gyermekétkeztetés 
Szociális étkeztetés 
 

Bajcsy-Zsilinszky u. 6. sz. alatti 
főzőkonyha 

Izbégi Általános Iskola 
Templomdombi Általános Iskola 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
és Gimnázium 
Barcsay Jenő Általános Iskola 
Szent András Általános Iskola 
Cházár András Többcélú 
Közoktatási Intézmény Bárczi 
Gusztáv Tagintézménye 
Iskolai tanárok 
Polgármesteri Hivatal 
Ügyészség 
 
 

Iskolai gyermekétkeztetés 
Felnőtt- és munkahelyi  étkeztetés  
Szociális étkeztetés 
 

Hamvas B. u. 1. sz. alatti 
főzőkonyha 

Hamvas B. u. 1. sz. alatti bölcsőde 
Hamvas B. u. 1. sz. alatti tagóvoda 
Dunakanyari és Pilisi 
Önkormányzatok Többcélú 
Kistérségi Társulása 

Bölcsődei és óvodai 
gyermekétkeztetés 
Szociális étkeztetés 
 

 



A 338/2012. (XI.08.) Kt. sz. határozat 4. melléklete 
 
Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában, fenntartásában álló közutak, közterületek, hidak illetőleg 
műtárgyaik, valamint a pincék fenntartása, üzemeltetése, ellenőrzése és vizsgálata, igazgatási jellegű 
feladatainak ellátása, így különösen:   

1. Közúthálózat fenntartása üzemeltetése  Közút hálózat:   L = 360 km,  S = 725. 000 m²: 
Híd: 12 db közforgalmú híd,  L = 91m,     S = 665 m² 
Járdák, gyalogutak:   L = 99,5 km, S =132. 500 m² 
Kerékpárutak:   L = 5.8 km,  S = 17.400 m² 

 
1.1.Üzemeltetés: a közúti forgalom biztonságos lebonyolítását szolgáló beavatkozások összessége, 
pl.:tisztítás, téli útüzemeltetés, közúti jelzések helyreállítása stb. az általános üzemeltetési tevékenység 
alapvető feladata a forgalom folyamatosságának,  zavartalanságának és biztonságának megteremtése, a  
műtárgyak és az úttartozékok állagának védelme, tisztántartása. 
 

1.1.1. Az úttest burkolatának tisztítása ajánlott legalább heti két alkalommal 
1.1.2. Téli útüzemeltetés biztosítása: útüzemeltetési terv és síkosság elleni 
          védekezés.        
1.1.3. Kiemelt szegélyes útszakaszokon „sarazás” alkalmanként, de legalább 
          évente két alkalommal. 
1.1.4. KRESZ-tábla nyilvántartás elkészítése folyamatos aktualizálása 
1.1.5. Kihelyezett táblák fenntartása, pótlása 
1.1.6. Új KRESZ- táblák kihelyezése, tartó oszlopok ültetése 
1.1.7. Forgalmi rend kitáblázása (levétel, felhelyezés ideiglenes és 
          végleges helyzetekben is.) 
1.1.8. Önkormányzati kezelésben levő közvilágítási hálózat üzemeltetése. 
 

  
1.2. Fenntartás: a forgalmi igénybevételnek és időjárási viszonyoknak megfelelő és szükséges állag - 
megóvási feladatok, pl.: útburkolati javítások, földutak karbantartása stb. 

1.2.1.Burkolatjavítások: szilárd útburkolatok (aszfalt és kockakő, stb.) 
          rendszeres javításai 
1.2.2. Földutak karbantartása  
1.2.3. Padka fenntartás 
1.2.4. Sürgősségi balesetveszély elhárítások (útbeszakadások, víznyelők, akna, 
          fedlapok, süllyedések, stb.) 

 
1.3.  Ellenőrzés és vizsgálat: a közutak szakszerű felügyelete szolgáltatási osztálynak megfelelő 

gyakorisággal, pl.: útellenőri szolgálat, híd vizsgálat stb. 
Indokolt gyakorisággal pl.: belterületi I. rendű főutak: legalább naponta 
       belterületi II. rendű főutak: legalább 2 naponta 
       tömegközlekedési útvonalak legalább 2-szer hetente. 
 
 

 
1.4. Igazgatási jellegű feladatok; útnyilvántartás, közutak osztályba sorolása, kezelői 
hozzájárulások üzemeltetéssel kapcsolatos adatbázis frissítése stb. 

1.4.1.Közműépítések, közmű szolgáltatások bekapcsolásánál intézményi és 
         lakossági felhasználóknál: 
  közútkezelői hozzájárulások (vizsgálat, előkészítés, döntés) főbb 

csoportjai: 
- a közút állagát érintő beavatkozások engedélyezése 
- a közút nem közlekedés célú igénybevételének engedélyezése 
- a közút közlekedési célú rendkívüli igénybevételének engedélyezése 
- a közút melletti ingatlanok használatával összefüggő hozzájárulások 

kiadása és nyilatkozatok megtétele 
- a helyreállítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése 



 tulajdonosi hozzájárulások (vizsgálat, előkészítés, döntés) 
 

1.4.2. Rendkívüli eseményekhez kapcsolódó intézkedések: árvíz, földrengés, 
          balesetek stb. 
1.4.3. Útkezelők közötti egyeztetési kötelezettségek 
1.4.4. Más eljárásokban az útügyi érdekek érvényesítése 
1.4.5. Szentendre közterületein szolgáltatókkal történő szolgáltatói, 

                                  üzemeltetői, együttműködés biztosítása pl.:. DMRV Zrt, 
                                  TIGÁZ DSO Zrt, ELMŰ Nyrt, TELEKOM Nyrt, UPC DIRECT 
 

1.5.  Út-, járda és közműépítések lakossági összefogással: pályázati kiírás, elbírálás, bonyolítás. 
 

2. Út, híd és egyéb műtárgyak valamint az úttartozékok üzemeltetése: közlekedésre alkalmas állapotban 
tartása, a forgalom biztonság feltételeinek megteremtése és biztosítás valamint ezek nyilvántartása, 
elkészítése, vezetése.  

 2.1. Közúti- és gyalogos hidak felülvizsgálat, ellenőrzése, karbantartása 
2.2  Járdák, gyalogutak, valamint kerékpárutak üzemeltetése, karbantartása. 
2.3. Aluljárók üzemeltetése és karbantartása (HÉV, Bükkös patak, Sztaravoda, Dera 
       patak). 

      2.4. Forgalomirányító tárgyak karbantartása 
2.5. Dísz-kutak, ívó-kutak üzemeltetése, karbantartása, téliesítés, tavaszi beüzemelés 
2.6. Előírt űrszelvény biztosítása 
2.7. Acélszalag korlátok javítása, karbantartása valamint forgalom biztonsági tárgyak  
       (pollerek, kőedények, stb.) 
2.8. Utcanév táblák nyilvántartása, karbantartása (felülvizsgálat, megrendelés, 
       kihelyezés) 
2.9. Tömegközlekedési váróhelyek (buszvárók cca. 20 db) karbantartása, 
       üzemeltetése. 
 

3. Szentendre vájt pincéivel kapcsolatos feladatok 4.1. Pinceüregek nyilvántartása, állapotfelmérése évente egy alkalommal szemrevételezése. 
 4.2. Szükség szerinti beavatkozások tervezése, előkészítése, lebonyolítása; 
  nyilvántartás szerint 226 db pince. 
 
      



A 338/2012. (XI.08.) Kt. sz. határozat 5. melléklete 
 
Belvízi vizek, felszínvizek és csapadékvizek elvezetési rendszerének üzemeltetése és karbantartása, így 
különösen:   
1. Vízgazdálkodási feladatok: belvízi vizek, felszínvizek és csapadékvizek elvezetési rendszerének üzemeltetése 
és karbantartása: 
 1.1. Vízfolyások, élő és száraz medrek kezelői feladatok ellátása 

 1.1.1. Nyilvántartás, állapot felmérés 
 1.1.2. Felülvizsgálat: évente legalább két alkalommal (tavasz, ősz) 
 1.1.3 Szükséges takarítási és karbantartási munkálatok: fakivágás, cserje irtás, 
  kaszálás, hordalék elhordás. 
1.2. Meder átjárok, átereszek karbantartása és üzemeltetése 
 1.2.1. Közút részeként de vízfolyás tartozékaként megjelenő meder átjáró  

(3 db) és átereszek (cca. 25 db) nyilvántartása, évente legalább két alkalommal felülvizsgálata 
(tavasz, ősz). 
1.2.2. Szükség szerinti javítási munkálatok elvégzése. 
 

  
1.3. Belvízi vizek elvezetésének kezelése (szivattyúházak, átemelő szivattyúk, 
       zsilipek, csatornák, nyílt árkok stb.) karbantartása és üzemeltetése. 
 
 1.3.1. Katonaság területén átemelő szivattyú-ház 2 db nagy kapacitású zápor- 

szivattyú van, 2 db kézi vezérlésű zsilippel és ennek megfelelő „fogadó 
 résszel” a Rózsa utca végén. 
1.3.2. Kisméretű átemelő szivattyú-ház a HÉV aluljáróban 2 db kisméretű átemelő szivattyú 
van (búvár-szivattyú) és telefonos riasztási hálózat kiépítéssel. 

 1.3.3. Csapadékvíz átemelő a Bükkös patakba a Dumtsa Jenő utca irányából 
automatikus vezérlésű 2 db átemelő, nagy teljesítményű zápor-szivattyúval; 
újonnan épült berendezés, még próba nélküli. 

 1.3.4. Zsilipek: 5 db = Dera patak, Bükkös patak 2 db, Nádas tói csatorna, 
  Sziget utca (hajó kikötőnél) és egy csapóajtós vízelvezető a Petőfi u-ban. 
 
1.4. Csapadékvíz elvezetési hálózatok (zárt és nyílt rendszerek karbantartása, 
       üzemeltetése)  
 1.4.1. Zárt és nyílt vízelvezető rendszerek nyilvántartása 
 1.4.2. A rendszerek szükség szerinti felülvizsgálata de évente legalább két 
 alakalommal. 
 1.4.3 Rendszerek szükség szerinti karbantartása, a zárt szakaszok mosatása 
  évente legalább egy alkalommal. 
 
 
 



A 338/2012. (XI.08.) Kt. sz. határozat 6. melléklete 
 
A külön jogszabályban meghatározott hulladékkezelési közszolgáltatás, a köztisztaság és településtisztaság 
biztosítása a vonatkozó jogszabályokban és a felek közötti szerződésekben foglaltak szerint foglaltak 
szerint, így különösen:  

1. Hulladékkezelés a hulladékkezelési közszolgáltatási szerződésben foglaltak, a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. törvény és Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 8/2004. (III.1.) Önk. sz. 
rendelete szerint 

 
2. köztisztasági feladatok a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő 

tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet és Szentendre Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének a város köztisztaságáról szóló 44/2008. (XII.17.) Önk. sz. 
rendelete szerint, így különösen: 

- Utak gépi seprése és locsolása 
- Közterületek kézi takarítása 
- Buszvárók takarítása 
- Közterületi szemétgyűjtő kosarak ürítése 
- Belváros alkalomszerű takarítása 
- Zöldfelületek takarítása 
- téli útüzemeltetés, így különösen szóróanyag kihelyezése, az összetakarított hó elszállítása és 

elhelyezése 
 
 

3. Gyepmesteri feladatok, gyepmesteri telep üzemeltetése a 41/1997. (V.28.) FM rendeletben és az alábbi 
feladatlistában foglaltak szerint köteles a VSZ Zrt.: 

 
a) a város területén a kóbor ebek befogását a bejelentéstől számított 24 órán belül lehetőség 

szerint elvégezni (készenléti idő: 8.00-18.00 óra között), 
b) biztosítani az ebek 14 napig történő tartását, illetve ellátását, 
c) elvégezni az elhullott állatok 24 órán belüli begyűjtését, a gyepmesteri telepre történő 

szállítását, a tetemeknek az ártalmatlanításig történő, előírásoknak megfelelő tárolását és 
ártalmatlanítását, 

d) Szentendre Város területén rendszeresen bejárást tartani, melynek során a kóbor ebeket 
befogja, 

e) évente az egész városra kiterjedő meghirdetett befogási akciót szervezni a kóbor állatok 
begyűjtésére, 

f) a c) pontban meghatározott ártalmatlanítást a feladat elvégzésére jogosult alvállalkozó részére 
történő átadással megoldani. Az átadásról szóló igazolást a számláihoz, mint az 
ártalmatlanítást hivatalosan igazoló okiratot mellékletként csatolja. 

g) üzemeltetni a gyepmesteri telepet a működési engedélyben foglaltak szerint, 
h) szakképzett személyt biztosítani a munkavégzéshez, 
i) a beteg vagy veszettség gyanús állatokat elkülönítve tartani, 
j) a befogott és az elhullott állatokról nyilvántartást vezetni, 
k) a gyepmester éves tevékenységéről folyamatos munkanaplót vezetni, 
l) a gyepmesteri telep működéséről évente a tárgyévet követő február 15. napjáig teljes körű 

beszámolót készíteni Megbízó számára, 
m)  az állati tetem ártalmatlanítási tevékenységhez a jogszabályi változásoknak megfelelően 

külön begyűjtési – szállítási engedélyt szerezni és a tevékenységet az abban foglaltaknak 
megfelelően végezni, 

n) a gyepmesteri szolgáltatásra vonatkozó állampolgári megrendelések díjszabásairól, és 
annak változásairól a Megbízót és a lakosságot tájékoztatni, 

o) állatorvosi felügyeletről gondoskodni. 
p) Szentendre város belterületén a kóbor ebek befogása, őrzése, ellátása, értékesítése vagy 

ártalmatlanná tétele, az állati tetemek ártalmatlanítása. 
 

 
 

 



 
 
A 338/2012. (XI.08.) Kt. sz. határozat 7. melléklete 
 
Közutakon, közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása a vonatkozó 
jogszabályokban foglaltak szerint, így különösen: 
 1. közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény  
 

2. a közúti közlekedésről szóló 1/1975. (II. 05.) KPM-BM együttes rendelet  
 

3. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város forgalmi és parkolási rendjéről és a 
parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 23/2007. (IV. 13.) 
Önk. rendelete  

 
 
 



A 338/2012. (XI.08.) Kt. sz. határozat 8. melléklete 
 
A városi szervezetrendszer infokommunikációs rendszerének működtetése, így különösen:   Rendszergazdai feladatok  Weblap karbantartás  Szakrendszerek szolgáltatóival (internet, telefon, Globomax) kapcsolattartás  Egyéb szakrendszerek felügyelete (Abacus, Tégla, Pentacom, Pénzügyi szoftverek) 
 
 



A 338/2012. (XI.08.) Kt. sz. határozat 9. melléklete 
 
Ár- és belvízvédelmi feladatok ellátása, így különösen:  
Helyi vízrendezés és vízkár elhárítás árvíz és belvíz elvezetése: felkészülés, előkészítési munkálatok, védekezési 
szükség szerinti feladatok megszervezése, biztosítása. 
 

- Árvízvédelmi rendszerek és azok létesítményeinek nyilvántartása: árvízvédelmi töltés, 
mobilgát, stb. 
- Árvízvédelmi rendszerek karbantartása, fenntartása és üzemeltetése üzemeltetési 
szabályzatban foglaltak szerint.  


