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10/a/2016. 

 

 

Jegyzőkönyv 
 

 

 

Készült: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és 

Turisztikai Bizottsága 2016. november 15-én 17:30 órakor tartott NYÍLT 

üléséről 

 

 

Helye:   Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyaló terme 

 

 

Jelen vannak:  

 

A Kulturális és Turisztikai Bizottság részéről: 

 

 Boda Anna Mária bizottsági elnök 

 Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag 

 Horváth Győző bizottsági tag 

 

 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 
 

 Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester 

 Solymosi Heléna  önkormányzati kommunikációs központvezető 

 Bartha Enikő  önkormányzati és szervezési irodavezető  

 Bán Edit  szervezési ügyintéző 

 

Meghívottak: 

 

 Vasvári Csaba  előadóművészeti ügyvezető,  

 Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 

 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: köszönti a bizottságot és a megjelenteket. Megállapítja, 

hogy a Kulturális és Turisztikai Bizottság határozatképes, jelen van 3 fő. Tájékoztatja a 

bizottsági tagokat, hogy az ülésről készített jegyzőkönyvet személye mellett Krizbainé Szabó 

Éva bizottsági tagnak kell aláírnia. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a napirenddel 

kapcsolatban, felkéri a bizottság tagjait, hogy a szavazzanak a napirend elfogadásáról. 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága (3) igen 

szavazattal a napirendet elfogadja. 
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NAPIREND 

  Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő 

1. 

a Szentendrei Nyár és 

Teátrum 2016. évi 

évadáról 

Beszámoló 

Sólyomné 

Gyürk Dorottya  

kulturális 

alpolgármester 

Solymosi Heléna 

2. 

a 2016. évi adventi és 

szilveszteri városi 

rendezvényekről 

Előterjesztés 

Sólyomné 

Gyürk Dorottya  

kulturális 

alpolgármester 

Solymosi Heléna 

3. 

a Szentendrei Kulturális 

Központ Nonprofit Kft. 

2017. évi munkatervének 

elfogadásáról 

Előterjesztés 

Sólyomné 

Gyürk Dorottya  

kulturális 

alpolgármester 

Solymosi Heléna 

4. 

T.25. 

a Ferenczy Múzeumi 

Centrum 2017. évi Public 

Art pályázati kiírásához 

fedezet biztosításáról 

Előterjesztés 

Sólyomné 

Gyürk Dorottya  

kulturális 

alpolgármester 

Gulyás Gábor 

5. 

a kulturális célokra 

elkülönített keretösszeg 

felhasználásáról 

Előterjesztés 

Sólyomné 

Gyürk Dorottya 

 kulturális 

alpolgármester 

Kozma Krisztina 

6. 

T.4. 

Szentendre Város 

Mecénása Díj 

adományozásáról 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Havasi Hajnalka 

  Egyebek       

 

 

1. Beszámoló a Szentendrei Nyár és Teátrum 2016. évi évadáról 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Ezúton is 

gratulál a Nyári Teátrumi előadáshoz, és bízik benne, hogy a következő évi is hasonlóan 

fantasztikus, teltházas lesz, sok-sok látogatóval, rengeteg szentendreivel és vendéggel. 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, felkéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztés 

határozati javaslatának elfogadásáról. 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága (3) igen 

szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

64/2016. (XI.15.) KTB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) 

önkormányzati rendelet 3/b. sz. melléklet a bizottságra átruházott hatáskörök 1. pontja alapján 
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úgy dönt, hogy a Szentendrei Nyár és Teátrum 2016. évi szakmai beszámolóját a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Határidő: azonnal  

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 

ügyvezetője 

 

A határozat melléklete a Jegyzőkönyv mellékletét is képezi. 

 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Vasvári Csaba előadóművészeti vezetőtől kérdezi, 

hogy hány olyan előadás volt, amely nem volt teltházas - majd rögtön hozzáteszi még azt, 

hogy nem lehetett olyan sok, mert mind szinte teltházas volt. 

 

Vasvári Csaba előadóművészeti vezető: Elmondja, hogy két olyan előadás volt, amely nem 

volt annyira szuper jó, de azok már eléggé kulináris élvezetek voltak, az összes többi aránylag 

jól eltalált valami volt. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Kiegészítésként elmondja, hogy két előadás maradt el a 

rossz időjárás miatt. 

 

 

2. Előterjesztés a 2016. évi adventi és szilveszteri városi rendezvényekről 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Elmondja, hogy idén is vannak új 

elemek, újonnan bejött színházi előadások a Pest Megyei Könyvtár Színháztermében, amely 

korábban nem volt része adventnek, minden héten van egy-egy családi matiné. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Megemlíti, hogy az idei adventi programban új zenekar 

is van. Kérdés, hozzászólás nem lévén, felkéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak az 

előterjesztés határozati javaslatának elfogadásáról. 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága (3) igen 

szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

 

65/2016. (XI.15.) KTB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága 

úgy dönt, hogy 

 

1. Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

22/2016. (IX.13). önkormányzati rendelet 3/b melléklete a Képviselő-testület által a 

bizottságra átruházott hatáskörök 5. pontja alapján a 2016. évi adventi és szilveszteri 

városi rendezvények programját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az Adventi programokhoz szükséges elektromos áram 

használati díját az Önkormányzat 2016. évi közvilágítási előirányzata terhére 

biztosítsa. 
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Felelős: Kulturális Alpolgármester, Polgármester  

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft., Városi 

Szolgáltató NZrt. 

 

A határozat melléklete a Jegyzőkönyv mellékletét is képezi. 

 

 

3. Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2017. évi munkatervének 

elfogadásáról 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Megadja a szót 

Vasvári Csaba előadóművészeti vezetőnek. 

 

Vasvári Csaba előadóművészeti vezető: Elmondja, hogy ez egy körvonalazódó terv 

tulajdonképpen, költségvetési és üzleti tervet később kell benyújtaniuk. Ez egy olyan 

munkaterv, amely alapját képezi majd a költségtervezésnek, vannak benne természetesen 

feltételes módú elemek. Szeretnék azt, hogy minél több programelemnek a finanszírozását 

pályázati forrásokból oldják meg. Most is beadtak, beadnak éppen egy egyedi pályázatot a 

Színházművészet Szakkollégiumához az új bemutatóknak a támogatására, és tervezik még 

egyéb pályázati forrásoknak a felkutatását, bevonását is. Szeretnék azt, hogy azon az úton 

továbblépés történne, amelyen elindult a Színház, újra a saját bemutatók arányát megnövelni a 

vendégelőadások számához képest, olyan új programelemek, előadástípusok behozásával, 

amelyek az elmúlt évek kínálatában nem szerepeltek. Évről-évre szeretnének valami újat 

hozni. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Megköszöni az eddig elhangzottakat, felkéri a 

bizottsági tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztés határozati javaslatának elfogadásáról. 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága (3) igen 

szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

 

66/2016. (XI.15.) KTB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) 

önkormányzati rendelet 3/b. sz. melléklet a bizottságra átruházott hatáskörök 1. pontja alapján 

úgy dönt, hogy a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2017. évi munkatervét a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

 

Felelős: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Határidő: azonnal  

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 

ügyvezetője 

 

A határozat melléklete a Jegyzőkönyv mellékletét is képezi. 
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4. Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum 2017. évi Public Art pályázati kiírásához 

fedezet biztosításáról 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kiemeli, hogy 

Szentendre Város Önkormányzat együttműködési, támogatási szándékáról szükséges a 

Ferenczy Múzeumi Centrumot biztosítani ahhoz, hogy a pályázatot ki tudja írni és tudja 

indítani ennek a szervezését. 
 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Elmondja, hogy többen is kérdezték már tőle, hogy 

mostantól kezdve a Szentendrei Nyár nyitó rendezvényeként avatják újra a szobrokat, tehát - 

az időbeosztást kérdezték, hogy - ősszel akkor ezeket lebontják és csak rövid ideig lesznek 

megtekinthetők? 
 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Tájékoztatja a Bizottság tagjait, 

hogy az Art Capital is úgy tűnik, hogy tavasszal fog kezdődni és nem ősszel lesz.  
 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Kérdezi, hogy az új szobrok avatása az Art Capitallal 

párhuzamosan lesz? 
 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Elmondja, hogy az Art Capital 

kísérő rendezvényeként adják át a szobrokat, és valószínűleg a két alkotás sem egyszerre lesz, 

tehát előbb az egyik, utána vagy mellé jön majd a másik, hogy két esemény legyen. Ez a terv. 

Tavaly kifutottak az időből, most ha időben kiírja a pályázatot a Múzeum, akkor meg tud 

valósulni, akkor az lenne jó, ha áprilisban-májusban kikerülne az első alkotás. Továbbá 

akarnak még kiírni egy turisztikai célú pályázatot is a Duna-partra, amely fotózásra inspirálja 

a turistákat, és az arra járókat, ami nem lehet Szentendre felirat és nem lehet képkeret, de 

valami olyasmi művészeti tárgy, ami arra ösztönzi az arra járót, hogy odamenjen, mellé álljon, 

szelfizzen, lehetőleg úgy, hogy még a városképi látvány is bekerüljön a képkivágásba. Ez 

tehát nem egy képzőművészeti, hanem egy turisztikai célú pályázat lesz, de ugyanezt a 

szentendrei alkotóközösséget fogják vele megszólítani, mint ahogyan ezek a Public Art 

művek is elkészültek az ’56-os ünnepségre, ugyanúgy egy hasonló köztéri látványosságot 

fognak kitalálni. 
 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: Kérdezi, hogy lesz olyan kikötés, hogy szentendrei 

alkotó kell, hogy legyen? 
 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: Elmondja, hogy a Public Art 

pályázat országos, a turisztikai jellegű pályázatot helyben írnák ki. Úgy gondolja, hogy az itt 

élő művészek jobban el tudják képzelni, hogy mi az, ami inspirálólag hat. 
 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Megköszöni az eddig elhangzottakat, további kérdés, 

hozzászólás nem lévén, felkéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztés 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolásáról.  
 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága (3) igen 

szavazattal a következő határozatot hozza:  
 

67/2016. (XI.15.) KTB sz. határozat 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága 

megtárgyalta az Ferenczy Múzeumi Centrum 2017. évi Public Art pályázati kiírásához 

fedezet biztosításáról szóló előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 
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5. Előterjesztés a kulturális célokra elkülönített keretösszeg felhasználásáról 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kérdés, 

hozzászólás nem lévén, felkéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztés 

határozati javaslatának elfogadásáról. 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága (3) igen 

szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

68/2016. (XI.15.) KTB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága 

Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. 

(IX.13.) önkormányzati rendelet 3/b. sz. melléklet a képviselő-testület által a bizottságra 

átruházott hatáskörök 3. pontja alapján úgy dönt, hogy a Város 2016. évi költségvetéséről 

szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. sz. mellékletében a kulturális célokra 

tervezett 3.000.000 Ft összeg terhére  

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

elkészítéséhez bruttó 800.000 Ft illetve a könyv szerkesztőinek tiszteletdíjára bruttó 

1.100.000 Ft-ot biztosít. 

2. a „Szentendreiek a csúcson” plakátkampány portréfotóinak elkészítéséhez bruttó 

100.000 Ft, illetve a grafikai munkák elvégzéséhez bruttó 40.000 Ft-ot biztosít. 
 

3. Felkéri a Polgármestert a támogatási szerződések megkötésére.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Közgazdasági Iroda, Kulturális és köznevelési referens 

 

 

6. Tájékoztató Szentendre Város Mecénása Díj adományozásáról 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Elmondja, hogy 

tekintettel arra, hogy nem érkezett jelölés, ezért készült egy tájékoztató, szavazni nem kell 

róla. A díj nem kerül átadásra. 

 

A Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: további kérdés, hozzászólás nem lévén, megköszöni az 

ülésen résztvevők jelenlétét. 

 

Több napirendi pont nem lévén az elnök 17:45 órakor bezárja az ülést. 

 

 

K.m.f. 

 

Krizbainé Szabó Éva    Boda Anna Mária  
 bizottsági tag       bizottsági elnök  


