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10/2015. 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és 

Turisztikai Bizottsága 2015. november 10-én tartott NYÍLT rendes üléséről 

 

Helye:   Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Kistárgyaló terme 

 

Jelen vannak:  

 

A Kulturális és Turisztikai Bizottság részéről: 

 

                        Boda Anna Mária     bizottsági elnök 

 Horváth Győző     bizottsági tag 

Fekete János      bizottsági tag 

  Hidegkuti Dorottya    bizottsági tag 

  Pál Gábor     bizottsági tag 

   

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

    

    Sólyomné Gyürk Dorottya   kulturális alpolgármester 

  dr. Mérész Katalin jogtanácsos 

  Havasi Hajnalka szervezési ügyintéző 

 

Meghívottak: 

 

 Széles Nóra Szentendrei Kulturális központ 

Nonprofit Kft. felelős szerkesztő 8. 

napirendi pontnál 

 Lakatos Judit Szentendre és Térsége TDM 

Nonprofit Kft. cégvezetője a 8. 

napirendi pontnál 

 

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

hogy a Kulturális és Turisztikai Bizottság határozatképes, jelen van 5 fő. Tájékoztatja a 

bizottsági tagokat, hogy az ülésről készített jegyzőkönyvet személye mellett, Horváth Győző 

bizottsági tagnak kell aláírnia.  

 

Javasolja a napirendi pontok sorrendjének módosítását, mely szerint 1. napirendi pontként 

javasolja a meghívó szerinti 5. napirendi pontot: „Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

Közalapítvány alapító okiratának módosításáról”, 2. napirendi pontként javasolja a 

meghívó szerinti 6. napirendi pontot: „a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató 

Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról” készült előterjesztést megtárgyalni. 

A többi napirendi pontot a meghívó szerinti sorrendben javasolja megtárgyalni.  

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban, felkéri a bizottság tagjait, 

hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.  

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága egybehangzó (5) 

igen szavazattal a napirendet elfogadja. 
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NAPIREND 

     

  Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő 

1. 

Szentendre Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum Közalapítvány alapító 

okiratának módosításáról 

Előterjesztés 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya 

kulturális 

alpolgármester 

dr. Mérész 

Katalin 

2. 

a Pirk János Múzeum Kulturális 

Szolgáltató Nonprofit Kft. 

társasági szerződésének 

módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Mérész 

Katalin 

3.      
A kistérségi csatorna 

beruházásról 
Tájékoztató 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

dr. Weszner 

Judit 

4.      

A Dunakanyari Csatornázási 

Társulás kommunikációs 

feladatainak elvégzéséről 2015. 

október hónap folyamán 

Tájékoztató 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya 

kulturális 

alpolgármester 

Solymosi 

Heléna 

5.      

A 2015. évben történt 

vezetőváltások pénzügyi 

kihatásairól 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Lantos Anna 

6.  

a Város 2015. évi 

költségvetéséről szóló 9/2015. 

(III. 3.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Novák Andrea 

7.       

A Szentendrei Kulturális 

Központ Nonprofit Kft. új 

ügyvezető kiválasztását célzó 

268/2015. (X.8.) Kt. sz. 

határozatának módosításáról 

Előterjesztés 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya 

kulturális 

alpolgármester 

Remele 

Antónia 

8.      

A 2015. évi adventi és 

szilveszteri rendezvényekről               

(bizottsági) 

Előterjesztés 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya 

kulturális 

alpolgármester 

Szentendre és 

Térsége TDM 

Kft.cégvezető 

Lakatos Judit 

9. 

A kulturális célokra elkülönített 

keretösszeg felhasználásáról 

(bizottsági) 

Előterjesztés 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya 

kulturális 

alpolgármester 

Kozma 

Krisztina 

kulturális és 

köznevelési 

referens 

10. 

A Szentendrei Teátrum és Nyár 

2015 évi rendezvénysorozat 

értékeléséről 

Tájékoztató 

Sólyomné Gyürk 

Dorottya 

kulturális 

alpolgármester 

Solymosi 

Heléna 

Kulturális 

Központ mb. 

ügyvezető 

11. Egyebek       



 3 

 

 

1.Előterjesztés Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány alapító okiratának 

módosításáról  

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Amennyiben 

nincs kérdés, hozzászólás az 1. napirendi ponttal kapcsolatban, javasolja a bizottsági 

tagoknak, hogy szavazzanak az előterjesztés megtárgyalásra és elfogadásra javasolásáról. 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága egybehangzó (5) 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

66/2015. (X.6.) KTB sz. határozat 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai 

Bizottsága megtárgyalta Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány 

alapító okiratának módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

2. Előterjesztés a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. társasági 

szerződésének módosításáról  

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Amennyiben 

nincs kérdés, hozzászólás az 2. napirendi ponttal kapcsolatban, javasolja a bizottsági 

tagoknak, hogy szavazzanak az előterjesztés megtárgyalásra és elfogadásra javasolásáról. 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága egybehangzó (5) 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

67/2015. (X.6.) KTB sz. határozat 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai 

Bizottsága megtárgyalta a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 

társasági szerződésének módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

3. Tájékoztató a kistérségi csatorna beruházásról  

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Amennyiben 

nincs kérdés, hozzászólás a 3. napirendi ponttal kapcsolatban, megállapítja, hogy a bizottság a 

tájékoztatót tudomásul vette. 

 

4. Tájékoztató a Dunakanyari Csatornázási Társulás kommunikációs feladatainak 

elvégzéséről 2015. október hónap folyamán  

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Amennyiben 

nincs kérdés, hozzászólás a 4. napirendi ponttal kapcsolatban, megállapítja, hogy a bizottság a 

tájékoztatót tudomásul vette. 
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5. Tájékoztató a 2015. évben történt vezetőváltások pénzügyik kihatásairól 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Amennyiben 

nincs kérdés, hozzászólás az 5. napirendi ponttal kapcsolatban, megállapítja, hogy a bizottság 

a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

6. Előterjesztés a Város 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 3.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Amennyiben 

nincs kérdés, hozzászólás a 6. napirendi ponttal kapcsolatban, javasolja a bizottsági tagoknak, 

hogy szavazzanak az előterjesztés megtárgyalásra és elfogadásra javasolásáról. 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága egybehangzó (5) 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

68/2015.(XI.10.) KTB sz. határozat 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai 

Bizottsága megtárgyalta a 2015. évi költségvetésről szóló 9/2015. (III.3.) önkormányzati 

rendelet módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra 

és elfogadásra javasolja.  

 

7. Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. új ügyvezető kiválasztását 

célzó 268/2015. (X.8.) Kt. sz. határozatának módosításáról  

 

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

Fekete János bizottsági tagnak.  

 

Fekete János bizottsági tag: az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy nem tartja a 

támogathatónak a pályázati kiírás módosítását. Véleménye szerint a Szentendrei Kulturális 

Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségét egy nyelveket jól beszélni tudó illetőnek kellene 

betöltenie. Részéről csak feltételezés, de úgy gondolja, hogy már megvan a kiszemelt jelölt a 

pozícióra, és ezért válik szükségessé a pályázati kiírás módosítása.  

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: megadja a szót Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális 

alpolgármesternek, hogy reagáljon Fekete János bizottsági tag által elhangzott feltételezésre. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: köszöni a szót. Elmondja, hogy 

Fekete János bizottsági tag feltételezése téves. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az előző 

ügyvezető egy személyben látta el a város kulturális és turisztikai feladatait. Viszont az új 

rendszerben az említett feladatok szét lettek bontva. A turisztikai rész, valamint a Ferenczy 

Múzeum esetében a nyilván való volt, hogy a vezetői tisztséget kizárólag profi nyelvtudással, 

de legalábbis középfokú nyelvismerettel rendelkező egyén töltheti be. A Szentendrei 

Kulturális Központ Nonprofit Kft. feladata lényegesen leszűkült. Feladatkörébe tartozik az 

Éjjel - Nappal fesztivál, Tavaszi Fesztivál szervezése, lebonyolítása, valamint a Színházi 

programok kiválasztása, jóváhagyása. Így a jelenlegi helyzetben a Szentendrei Kulturális 

Központ Nonprofit Kft. ügyvezető tisztségének betöltéséhez véleménye szerint nem 

szükséges középfokú nyelvismeret. Úgy gondolja, hogy ha a pályázati kiírásban kevesebb 
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feltétel van megszabva, akkor annál több jelentkezőből tudják kiválasztani a megfelelő embert 

a pozícióra. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: megadja a szót Pál Gábor bizottsági tagnak. 

 

Pál Gábor bizottsági tag: kérdése Kulturális Alpolgármester Asszonyhoz, hogy nem tartja 

célszerűbbnek egy tudományos fokozat megkövetelését a jelölttől, természetesen ebben az 

esetben komolyabb jutatással kéne a munkáját honorálni.  

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: ismételten elmondja, hogy a pozíció 

betöltéséhez nem tartja szükségesnek a középfokú nyelvismeretet, miután lényegesen 

kevesebb portfólió maradt a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. feladatkörében, 

így véleménye szerint egy talpraesett, kevés tapasztalattal, de annál több ambícióval 

rendelkező, Szentendre Városához kötődő művelődésszervező megtudna birkózni a Nonprofit 

Kft. feladataival. Tájékoztatja a Bizottságot, hogy egy elismert, befutott, kulturális intézményt 

már vezetett személynek ez a tisztség már nem jelent kihívást, nem beszélve arról, hogy ezt a 

profizmust nem is tudják finanszírozni. 

 

Pál Gábor bizottsági tag: kérdése Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármesterhez, 

hogy ez most meghosszabbítja a pályáztatást?  

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: tájékoztatja a Bizottságot, hogy az 

előadó művészeti törvény úgy rendelkezik, hogy a pályáztatás időtartama 2 hónap. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás a 7. 

napirendi ponttal kapcsolatban, javasolja a bizottsági tagoknak, hogy szavazzanak az 

előterjesztés megtárgyalásra és elfogadásra javasolásáról. 

 

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

nem, (1) tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

69/2015.(XI.10.) KTB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai 

Bizottsága megtárgyalta a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. új ügyvezető 

kiválasztását célzó 268/2015. (X.8.) Kt. sz. határozatának módosításáról készült 

előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

8. Előterjesztés a 2015. évi adventi és szilveszteri rendezvényekről (bizottsági) 

 

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

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármesternek. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: elmondja, hogy a fő változás az 

előző évekhez képest, hogy a helyi óvodás csoportok nem a vasárnaponkénti gyertyagyújtást 

megelőzően fognak énekelni, táncolni a Fő téren, hanem szombatonként délután 16 órától. 

Ennek az új idősávnak az óvodapedagógusok is nagyon örülnek. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: megadja a szót Lakatos Juditnak, a Szentendre és 

Térsége TDM Kft. cégvezetőjének. 
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Lakatos Judit Szentendre és Térsége TDM Kft. cégvezető: köszöni a szót, elmondja, hogy 

ennek a változtatásnak a fő oka az, hogy számtalan visszajelzést kaptak, hogy az óvodás 

gyermekek műsorát élvezhetetlenné teszi, hogy az előadás kihangosítás híján nem hallható, 

valamint a sok érdeklődőnek köszönhetően nem jól látható a műsor. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Kéri Hidegkuti Dorottya bizottsági tagot, hogy 

ismertesse az adventi fényfestést.  

 

Hidegkuti Dorottya bizottsági tag: elmondja, hogy az eredeti elképzelésük a fényfestéssel 

az volt, hogy advent első hétvégéjén az első negyed teret, a következő hétvégén a Fő tér felét, 

majd háromnegyedét, és az utolsó adventi hétvégén az egész teret a karácsonyi hangulatú diák 

vetítése színesítette volna. Sajnálattal közli, hogy ezt az elképzelést idén ilyen formában nem 

tudják megvalósítani, mert nem volt rá kellő anyagi fedezet. Tájékoztatja a Bizottságot, hogy 

az adventi időszakban vasárnaponként a Blagovestenszka szerb ortodox templom lesz 

megvilágítva, miközben karácsonyi hangulatú diákat fognak vetíteni zenei aláfestéssel. Ez az 

ünnepi fényfestés a gyertyagyújtástól a karácsonyi vásár zárásáig fogja emelni az esemény 

színvonalát. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: megadja a szót Lakatos Juditnak, a Szentendre és 

Térsége TDM Kft. cégvezetőjének. 

 

Lakatos Judit Szentendre és Térsége TDM Kft. cégvezető: elmondja, hogy az elmúlt 

években sok bántás érte őket, hogy nem tudtak nevesebb zenekarokat, együtteseket meghívni 

Szentendrére. Elmondja, hogy ez kizárólag a rendelkezésükre álló kevés pénzösszeg miatt 

történt. Tájékoztatja a Bizottságot, hogy büszkésséggel tölti el, hogy az év utolsó napján a 

szentendrei kötődésű Brains elektronikus zenei koncertzenekar fog fellépni. A Brains évekig 

elutasította a felkérésüket, viszont idén az együttes jelezte, hogy fel kívánnak lépni 

Szentendre Fő terén. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: megadja a szót Fekete János bizottsági tagnak. 

 

Fekete János bizottsági tag: elmondja, hogy nagy híve a fényfestésnek, örül, hogy ilyen 

látványos programmal fog bővülni az idei adventi gyertyagyújtás Szentendre Városában. 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy egy jó barátjának a fia szintén két kiváló komolyzenésszel 

InFusion Trió névvel alapított egy együttest. Komoly valamint könnyű zene terén egyaránt 

jártasak. Megfontolásra javasolja az InFusion Trió meghívását valamelyik szentendrei 

fesztiválra. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: megadja a szót Lakatos Juditnak, a Szentendre és 

Térsége TDM Kft. cégvezetőjének. 

 

Lakatos Judit Szentendre és Térsége TDM Kft. cégvezető: köszöni Fekete János bizottsági 

tagnak az ajánlást, mindenképpen feljegyzi magának az együttes nevét. Felhívja a Bizottság 

figyelmét még egy különlegességre, elmondja, hogy idén a trombitaszó Blagovestenszka 

szerb ortodox templom ablakából fog szólni egy zeneiskolai diák jóvoltából. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Hidegkuti Dorottya bizottsági tagtól kérdezi, hogy a Fő 

téri fenyőfa meg van-e már? Elmondja, hogy jelentkezett nála egy állampolgár, hogy 

felajánlaná a fenyőfáját a Városnak. 
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Hidegkuti Dorottya bizottsági tag: válaszol Bizottsági Elnök Asszony kérdésére, elmondja, 

hogy az idei fenyőfa már megvan, viszont elkérné az illető elérhetőségét, hogy a nemrégiben 

elkészült adatbázisba berögzítsék, így a következő év decemberében lesz kihez fordulni 

fenyőfa ügyben. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: a karácsonyi díszekről érdeklődik. Megadja a szót 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármesternek. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: elmondja, hogy a csipkeverő 

asszony nem tud időjárásálló csipkedíszeket készíteni, így ez az ötlet nem fog tudni 

megvalósulni. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: megadja a szót Lakatos Juditnak, a Szentendre és 

Térsége TDM Kft. cégvezetőjének. 

 

Lakatos Judit Szentendre és Térsége TDM Kft. cégvezető: tájékoztatja a Bizottságot, hogy 

idén is a piros gömbdíszek fognak a fára felkerülni. Elmondja, hogy még a napokban fogják 

beszerezni a csúcsdíszt. További kiegészítésként aranyszínű gömböket, piros és aranyszínű 

masnikat fognak még vásárolni. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: elmondja, hogy a Fő téren lévő épületek ablakaiban 

lévő muskátlik lecserélésével párhuzamosan kéne az ünnepi dekorációt is elhelyezni. 

Elmondja, hogy körülbelül 28 láda muskátliról van szó, így ezt a feladatot időben el kell 

kezdeni, főleg, hogy a tulajdonosokhoz, vendéglősökhöz, galériásokhoz alkalmazkodni 

szükséges. Véleménye szerint, fenyőágon elhelyezett egy - két apró gömbdísz, masni 

elegendő a dekoráláshoz. Megadja a szót Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális 

alpolgármesternek. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: kéri Bizottsági Elnök Asszonyt, 

hogy számolja ki, hogy mégis hány darab gömbdíszre, masnira lenne szükség. Ígéretét teszi, 

hogy utána érdeklődik, hogy erre a kiadásra még honnan lehetne fedezetet biztosítani. 

Elmondja, hogy a kulturális keretben maradt maradványösszeget valószínű a három király 

szobor kifaragására kell, hogy fordítsák. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: javasolja, hogy idén is készüljön a Képviselő-testület 

egy kis fogadással advent első hétvégéjén a gyertyagyújtást követően. Szeretné, hogy ha ez a 

kínálgatás egy hagyománnyá nőné ki magát. Véleménye szerint ahhoz, hogy ez a 

megvendégelés szervezettebben működjön az előző évhez képest, javasolja, hogy a Korona 

Étterem tulajdonosával követő egyeztetést követően a pogácsát, aprósüteményeket, italokat a 

műsor végéig az étteremben tárolják, a műsor végeztével pedig kezdetét veheti a kínálás.  

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: megadja a szót Lakatos Juditnak, a Szentendre és 

Térsége TDM Kft. cégvezetőjének. 

 

Lakatos Judit Szentendre és Térsége TDM Kft. cégvezető: vállalja, hogy a kínáláshoz 

kikészítik a Fő térre az asztalokat. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás a 8. 

napirendi ponttal kapcsolatban, felkéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak a határozati 

javaslat elfogadásáról. 
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Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága egybehangzó (5) 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

70/2015.(XI.10.) KTB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Kulturális és Turisztikai Bizottsága úgy dönt, 

hogy 

 

1. a 2015. évi adventi és szilveszteri városi rendezvényeket a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy az Adventi programokhoz szükséges elektromos 

áram használati díját az Önkormányzat 2015. évi közvilágítási előirányzata 

terhére biztosítsa. 

 

Felelős: Kulturális Alpolgármester, Polgármester  

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: TDM Kft., Városi Szolgáltató NZrt. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 

9. Előterjesztés a kulturális célokra elkülönített keretösszeg felhasználásáról (bizottsági) 

 

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

Pál Gábor bizottsági tagnak. 

 

Pál Gábor bizottsági tag: elmondja, hogy nagyon örül ennek a kezdeményezésnek, viszont 

érdekelné, hogy készült-e felmérés arról, hogy van-e erre igényük az otthon lévő anyukáknak, 

valamint biztos, hogy a baba mama sarok kialakítására a könyvtárban van a legnagyobb 

szükség?  

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: megadja a szót Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális 

alpolgármesternek, hogy reagáljon Pál Gábor bizottsági tag kérdésére. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: elmondja, hogy természetesen 

készült igényfelmérés, amelynek eredménye azt tükrözi, hogy ez célcsoport egy nagyon hálás 

közönség lenne, elmondja, hogy véleménye szerint abban az esetben, hogyha az édesanyák 

biztonságban tudják a gyermeküket, gyermekeiket, akkor szívesen töltik az idejüket könyv 

kiválasztásával, kikölcsönzésével, újságolvasással.  

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás a 9. 

napirendi ponttal kapcsolatban, felkéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak a határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

Szentendre Város Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai Bizottsága egybehangzó (5) 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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71/2015.(XI.10.) KTB sz. határozat 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Turisztikai 

Bizottsága  

1. Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet 2/b. sz. melléklet a képviselő-testület által a 

bizottságra átruházott hatáskörök 10. pontja alapján úgy dönt, hogy a Város 

2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (III.03.) önkormányzati rendelet 8. sz. 

mellékletébe a kulturális célokra tervezett 4.000.000 Ft összeg terhére a Pest 

Megyei Könytárban családbarát fejlesztésekre 1.000.000 Ft, a Szentendrei 

Kulturális Központ NKft. részére a PMK színházterem technikájának 

fejlesztéséhez 1.055.763 Ft támogatást nyújt. 

2. Felkéri a Polgármestert a támogatási szerződések megkötésére.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Közgazdasági Iroda, Kulturális és köznevelési referens 
 

10. Tájékoztató a Szentendrei Teátrum és Nyár 2015 évi rendezvénysorozat értékeléséről 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Amennyiben 

nincs kérdés, hozzászólás a 10. napirendi ponttal kapcsolatban, megállapítja, hogy a bizottság 

a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

11. Egyebek 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: megadja szót Pál Gábor bizottsági tagnak.  

 

Pál Gábor bizottsági tag: kérdése, hogy a Vujicsis Tihamér Zeneiskola csak ideiglenesen 

lesz átköltöztetve a Dunakorzó 18. szám alá.  

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: megadja a szót Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális 

alpolgármesternek. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: elmondja, hogy folynak még ezzel 

kapcsolatban a tárgyalások. Abban az esetben, hogyha az új helyszín beválik, és 

alkalmasabbnak bizonyul, mint a jelenlegi, akkor végleges is maradhatna ez az épületváltás. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: megadja szót Pál Gábor bizottsági tagnak. 

 

Pál Gábor bizottsági tag: érdeklődik, hogy abban az esetben, hogyha a Fehér ház 

alkalmasabbnak bizonyul, akkor mi lesz a sorsa a zeneiskola jelenlegi épületének.  

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: elmondja, hogy még nem alakult ki 

konkrét elképzelés az épület hasznosítását illetően. Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a 

Vujicsics Tihamér Zeneiskola felújítása részben megtörtént.  

 

Pál Gábor bizottsági tag: véleménye szerint a zeneiskola, valamint a Fehér Ház épülete is 

alkalmatlan minőségi zeneoktatásra, hangversenyekre. 
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Boda Anna Mária bizottsági elnök: megadja a szót Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális 

alpolgármesternek. 

 

Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester: elmondja, hogy véleménye szerint a 

boutique hotel műfajt kellene népszerűsíteni Szentendrén. A Vagyongazdálkodási Irodára már 

több megkeresés is érkezett, hogy a Boutique hotel irányba fejlesztenének. Véleménye szerint 

a zeneiskola épülete is alkalmas lehet egy Boutique hotel megvalósítására. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: megadja a szót Horváth Győző bizottsági tagnak. 

 

Horváth Győző bizottsági tag: köszöni a szót. Elmondja, hogy neki, mint zenetanárnak az a 

véleménye, hogy siket szobákban nem lehet oktatni, amennyiben a Fehér házban lévő termek 

akusztikája megoldottá válik, akkor működhet ezen az új helyen a minőségi zeneoktatás. 

 

Boda Anna Mária bizottsági elnök: amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, 

megköszöni a résztvevők jelenlétét. 

 

Több napirendi pont nem lévén az elnök 18:35 órakor bezárja az ülést. 

 

K.m.f. 

 

    Horváth Győző  Boda Anna Mária 
    bizottsági tag  bizottsági elnök 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


