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9/a/2016. 

Jegyzőkönyv 
 

 

 

Készült: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és 

Turisztikai Bizottsága 2016. szeptember 6-án 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 

             Havasi Hajnalka                                            szervezési ügyintéző 

 

 

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 Horváth Győző 

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. 

 

NAPIREND 

     

  Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő 

1. 

A Képviselő-testület által a 

Polgármesterre – szociális és 

gyermekvédelmi igazgatás 

területén – átruházott 

hatáskörben tett intézkedésekről 

a 2016. május 06 – 2016. 

augusztus 05. közötti 

időszakban 

Beszámoló 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

 

Horváth 

Aurélia 

2. 
Az önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló 4/2016. 
Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

 

Novák Andrea 
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(II.5.) számú önkormányzati 

rendelet I. félévi 

végrehajtásáról 

polgármester Tamás Attiláné 

3. 

A Város 2016. évi 

költségvetéséről szóló 4/2016. 

(II. 15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

 

Novák Andrea 

Tamás Attiláné 

4. 

Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-

testületének a városi kitüntető 

díjak alapításáról és 

adományozásának rendjéről 

szóló 10/2008. (II.20.) Önk. sz. 

rendeletének módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Budai Mónika 

5. 

A Ferenczy Múzeumi Centrum 

részére 25.000 e Ft irányító 

szervi támogatás biztosításáról 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Magyar 

Erzsébet 

6. 

A Ferenczy Múzeumi Centrum 

tartozásai rendezésére 

rendkívüli önkormányzati 

támogatás igényléséről 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Magyar 

Erzsébet 

7. 

A Ferenczy Múzeumi Centrum 

alapító okiratának 

módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklóspolgármest

er 

dr. Klúcsó Anita 

8. 
Benyújtott pályázatok 

tárgyában 
Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Szöllősy-

Meggyes 

Ildikó 

9. 

Városi Kitüntető díjak 

adományozásáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) 

pontja 

alapján zárt ülést tart! 
  

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Lantos Anna 

10. 

Pest Megyei Kitüntető díjak 

adományozásának 

javaslattételéről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) 

pontja alapján zárt ülés! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Lantos Anna 

11. 

A 2016. október 6-i városi 

ünnepség tervezetéről 

(bizottsági) 

Előterjesztés 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya 

kulturális 

alpolgármester 

Kóbor Edit 

12. 

A 2016. évi október 23-i városi 

ünnepség tervezetéről 

(bizottsági) 

Előterjesztés 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya 

kulturális 

alpolgármester 

Kóbor Edit 

13. 

A Szentendrei Korközpont 

2016. II félévi SZESZA és 

SZESZI képzési tervéről 

(bizottsági) 

Előterjesztés 

Petricskó Zoltán  

általános 

alpolgármester 

Soltész Emese 
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14. Egyebek    

 

 

1. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – szociális és gyermekvédelmi 

igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2016. május 06 – 2016. 

augusztus 05. közötti időszakban  

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: ismerteti a beszámolóban foglaltakat. Kérdés, 

hozzászólás nem lévén, felkéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak a beszámoló 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolásáról.  

 

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

szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

51/2016. (IX.6.) KTB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai 

Bizottsága megtárgyalta a Képviselő-testület által a Polgármesterre – szociális és 

gyermekvédelmi igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 

2016. május 06 – 2016. augusztus 05. közötti időszakban készült beszámolót, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.5.) számú 

önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról  
 

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

 

52/2016. (IX.6.) KTB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.5.) 

számú önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

3. Előterjesztés a Város 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 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:  
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53/2016. (IX.6.) KTB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai 

Bizottsága megtárgyalta a Város 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

4. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető 

díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/2008. (II.20.) Önk. sz. 

rendeletének módosításáról 

 

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

 

54/2016. (IX.6.) KTB sz. határozat 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai 

Bizottsága megtárgyalta Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/2008. (II.20.) 

Önk. sz. rendeletének módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Megérkezik Pál Gábor bizottsági tag az ülésteremben. Jelen lévő bizottsági tagok száma 4 

fő.  
 

5. Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum részére 25.000 e Ft irányító szervi támogatás 

biztosításáról 
 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: megadja a szót Krizbainé Szabó Éva bizottsági tagnak.  

 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: tájékoztatja a Bizottságot, hogy a 2016. évi tervek 

szerint a Ferenczy Múzeumi Centrum a három kismúzeum fenntartását 2016. április elsejétől 

leadta volna, azonban az átadással kapcsolatban az egyeztetések még zajlanak. Ameddig 

folynak a tárgyalások, addig a tagintézmények fenntartását biztosítani szükséges. Az éves terv 

összeállításakor a kismúzeumok fenntartásának költségével csak áprilisig számoltak. Az 

áprilistól decemberig tartó időszakban felmerülő költségek finanszírozása miatt van szükség a 

25 millió Ft támogatás biztosítására. Elmondja, hogy a 25 millió Ft a három kismúzeum 

bérjellegű kiadásainak teljesítésére elegendő. Tájékoztatja a Bizottságot, hogy állami 

normatívát milyen szempontok figyelembevételével határozzák meg. Évek óta nem történt 

emelés a normatívát illetően. Kizárólag állami támogatásból nem lehet fenntartani egy 

intézményt.  
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Bejelenti érintettségét a témában, miután a Ferenczy Múzeumi Centrum alkalmazásában áll, 

így nem áll módjában szavazni.  

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: kéri a Bizottsági tagokat, hogy kézfeltartással 

szavazzanak arról, hogy kizárják Krizbainé Szabó Éva bizottsági tagot a szavazásból az 5., 6., 

7.  napirendi pontok esetében. 

 

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

szavazattal kizárja Krizbainé Szabó Éva bizottsági tagot a szavazásból az 5., 6., 7. napirendi 

pont esetében. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: 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 (2) igen, (1) 

tartózkodik szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

55/2016. (IX.6.) KTB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai 

Bizottsága megtárgyalta a Ferenczy Múzeumi Centrum részére 25.000 e Ft irányító 

szervi támogatás biztosításáról készült előterjesztést. A Bizottság a határozati 

javaslatban foglaltakat nem támogatja.  

 

 

6. Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum tartozásai rendezésére rendkívüli 

önkormányzati támogatás igényléséről 

 

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

 

56/2016. (IX.6.) KTB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai 

Bizottsága megtárgyalta a Ferenczy Múzeumi Centrum tartozásai rendezésére 

rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről készült előterjesztést, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

7. Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum alapító okiratának módosításáról 

 

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

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

megtárgyalásra és elfogadásra javasolásáról.  
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Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága (3) igen 

szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

57/2016. (IX.6.) KTB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai 

Bizottsága megtárgyalta a Ferenczy Múzeumi Centrum alapító okiratának 

módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

 

 

8. Előterjesztés benyújtott pályázatok tárgyában 

 

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

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

megtárgyalásra és elfogadásra javasolásáról.  

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága (4) igen 

szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

 

58/2016. (IX.6.) KTB sz. határozata 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai 

Bizottsága megtárgyalta a benyújtott pályázatok tárgyában készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

9.  Előterjesztés a Városi Kitüntető díjak adományozásáról  

 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés, amelyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

 

10. Előterjesztés a Pest Megyei Kitüntető díjak adományozásának javaslattételéről  
 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés, amelyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

 

11. Előterjesztés a 2016. október 6-i városi ünnepség tervezetéről (bizottsági) 

 

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 (4) igen 

szavazattal a következő határozatot hozza:  
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61/2016. (IX.6.) KTB sz. határozata 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága Szentendre 

Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10). 

Önk. sz. rendelet 2/b sz. melléklet a Képviselő-testület által a bizottságra átruházott 

hatáskörök 4. pontja alapján a mellékletben foglaltak szerint elfogadja a 2016. október 6-i 

városi ünnepség tervezetét. 

 

Felelős: kulturális alpolgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

12. Előterjesztés a 2016. október 23-i városi ünnepség tervezetéről (bizottsági)  

 

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

Pál Gábor bizottsági tagnak.   

 

Pál Gábor bizottsági tag: kérdése Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester 

asszonyhoz, hogy idén a 60. évfordulóra való tekintettel készültek valami plusz programmal? 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya bizottsági tag: tájékoztatja a Bizottságot, hogy az 56-os 

Forradalom és Szabadságharc emléknapjának 60. évfordulójára kiírt pályázatokon indult 

Szentendre Városa. A pályázatok pozitív elbírálásban részesültek. Elmondja, hogy 

Szentendrén is voltak a forradalomnak emblematikus helyszínei, ezeket a helyszíneket a 

pályázatban megfogalmazottak szerint kortárs művészeti alkotásokkal kívánnak megjelölni. 

Kiírtak egy pályázatot helyi művészek számára, hogy alkotásaikkal reflektálják a forradalom 

napjaiban zajlott szentendrei eseményeket. A beérkezett pályaművekből hét művet választott 

ki a szakmai zsűri. A szakmai zsűri tagja Borbás Péter építész, Kopin Katalin 

művészettörténész és Csontó Lajos egyetemi oktató, művészettörténész. A kiválasztott 

művészek az alkotásaikat a nyert pályázati pénzből valósíthatják meg. Az ünnepség késő 

délután a Pest Megyei Könyvtárban veszi kezdetét, ezt követően a kiállítás megnyitója a 

Városháza előtt lesz. Elmondja, hogy a tematikus séta útvonalhoz készül egy kiadvány, amely 

egyrészt megemlékezik a forradalmi eseményekről, másrészt pedig bemutatja a műveket és az 

alkotókat. Kéri Krizabiné Szabó Éva bizottsági tagot, hogy számoljon be a 2016. október 22-i 

Tudományos Konferenciáról, amely szintén pályázati pénzből tud megvalósulni.  

 

Krizbainé Szabó Éva bizottsági tag: elmondja, hogy a kiírásra került pályázat adta az 

ötletet, ahhoz, hogy ezt a Tudományos Konferenciát megvalósítsák Szentendrén. Elmondja, 

hogy az 56-os események nem csak Magyarországot érintették, hanem Erdélyt is. Szentendre 

két testvérvárosa Zilah és Kézdivásárhely is érintett volt. A Konferencián nem csak 

magyarországi, szentendrei, hanem az erdélyi testvérvárosi eseményekről is meg fognak 

emlékezni. Magyarország vonatkozásában az előadó személye még bizonytalan. A 

szentendrei eseményekről a Ferenczy Múzeumi Centrum történésze fog beszélni, az erdélyi 

eseményekről pedig Tófalvi Zoltán, Erdélyben élő történész fog előadást tartani. Az Előadó 

56-ról szóló könyvét a helyszínen meg lehet majd vásárolni. Film is készült a témával 

kapcsolatban, melynek egyes részletei bemutatásra kerülnek a konferencián. Az érdeklődő 

közönség 2016. október 22-én délután, az egész filmet megtekintheti a P’Art moziban. 
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Boda Anna Mária bizottsági elnök: további kérdés, hozzászólás nem lévén, felkéri a 

bizottsági tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztés határozati javaslatának elfogadásáról.  

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága (4) igen 

szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

62/2016. (IX.06.) KTB sz. határozata 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága Szentendre 

Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10). 

Önk. sz. rendelet 2/b sz. melléklet a Képviselő-testület által a bizottságra átruházott 

hatáskörök 4. pontja alapján az 1. és 2. számú mellékletekben foglaltak szerint elfogadja a 

2016. október 23-i városi ünnepség tervezetét. 

 

 

Felelős: kulturális alpolgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

13. Előterjesztés a Szentendrei Korközpont 2016. II. félévi SZESZA ÉS SZESZI képzési 

tervéről (bizottsági) 

 

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

hozzászólás nem lévén, kéri a szavazást az előterjesztés határozati javaslatának elfogadásáról.   

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága (3) igen, (1) 

tartózkodik szavazattal a következő határozatot hozza:  

 

63/2016. (IX.06.) KTB sz. határozata 

 

Szentendre Város Önkormányzat Kulturális és Turisztikai Bizottsága úgy dönt, hogy a 

Képviselő-testület 126/2015. (V. 14.) Kt. sz. határozatában kapott felhatalmazás alapján a 

Szentendrei Aranykor Központ 2016. évi II. féléves képzési tervét a határozat melléklete 

szerinti tartalommal jóváhagyja.  

Felelős: Általános alpolgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

14. Egyebek 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: megadja szót Pál Gábor bizottsági tagnak, hogy az 

egyebek napirendi pontban feltegye a kérdéseit.   
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Pál Gábor bizottsági tag: a Postás Stranddal kapcsolatban érdeklődik, elmondja, hogy 

véleménye szerint nem történt a területen semmiféle változás, ennek ellenére az átadó 

ünnepségre nagy hangsúlyt fektettek. Úgy gondolja, hogy egy kis túlzással ugyan, de a terület 

átadása több pénzbe kerülhetett, mint amit a Postás strandon megvalósítottak. Az ünnepélyes 

átadás, koncert olyan érzetet kelt benne, mintha egy komplexum épült volna a területen.  

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: elmondja, hogy a cél a koncerttel az 

volt, hogy méltóképpen lezárják a projektet. A strand kialakítás lényegesen több pénzbe 

került, mint az átadó ünnepség. Tájékoztatja Pál Gábor bizottsági tagot, hogy a területen annyi 

történt amennyit a lakosság szeretett volna. A közösségi tervezések során a lakossági igény az 

volt, hogy a megszokott természeti környezetben minimális átalakítással, bővítéssel 

(mosdóhelyiség, öltöző) tegyék strandszerűbbé a folyóparti részt. Javasolja Pál Gábor 

bizottsági tagnak, hogy legközelebb vegyen részt a közösségi tervezésekben. 

 

Pál Gábor bizottsági tag: nem értesült a közösségi tervezések időpontjáról. Kérdése, hogy a 

Posta előtti tér esetében volt társadalmi egyeztetés? 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: nem volt, véleménye szerint nem 

kell minden esetben társadalmi egyeztetés. Véleménye szerint akkor indokolt az egyeztetés, 

hogyha olyan terület kerül kialakításra ahol többen élnek, és azt a területet főleg az ott élők 

használják.  

 

Pál Gábor bizottsági tag: nem teljesen világos számára, hogy mikor van és mikor nincs 

társadalmi egyeztetés. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: a Posta előtti térrel kapcsolatban 

volt egyeztetés a Művészet Malomban. Az egyeztetésen több mint 100 ember volt jelen, 

voltak köztük építészek, civilek, múzeumi emberek. 

 

Pál Gábor bizottsági tag: honnan lehet az egyeztetésekről értesülni?  

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: elmondja, hogy a Szentendre és 

Vidéke lapban ezek a felhívások több alkalommal is meg szoktak jelenni. Az újságon kívül a 

Város honlapján, valamint a Facebookon is közzé szokták tenni a felhívásokat. 

 

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

ülésen résztvevők jelenlétét. 
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Több napirendi pont nem lévén az elnök 18:15 órakor bezárja az ülést. 

 

K.m.f. 

 

    Horváth Győző  Boda Anna Mária  
    bizottsági tag  bizottsági elnök  


