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JEGYZŐKÖNYV 
 

 

 

 
Készült:  Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága 2016. október 24-én tartott NYÍLT üléséről 

Helye:       Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyisége, Díszterem 

 

Jelen vannak: 

Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság részéről: 
Kun Csaba bizottsági elnök 
Magyar Judit bizottsági tag 
Holló István bizottsági tag 
Horváth Győző bizottsági tag 
Kubatovics Áron bizottsági tag 
Lontai Tamás bizottsági tag 
Vadkerti István  bizottsági tag 

 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

  dr. Török Balázs   városfejlesztési alpolgármester 

  Kolozs János    főmérnök 

  dr. Weszner Judit   irodavezető 

  dr. Ligetfalvi Kinga   irodavezető 

Tóth Tibor    útügyi mérnök 

Máté Szilvia    bizottsági referens 

 

Meghívottak: 

  Szegedi István    képviselő 

Lánczky Csaba   szentendrei lakos 

  Váradiné Szalay Kira   szentendrei lakos 

  Váradi Zsigmond   szentendrei lakos 

  Petroff Miklós    szentendrei lakos 

  Paulik Jánosné   szentendrei lakos 

  Kovács György    szentendrei lakos 

  Horváth Ákosné   szentendrei lakos 

  Horváth Ákos    szentendrei lakos 

 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy 

a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság (a továbbiakban röviden: Bizottság) 

határozatképes, jelen van 7 fő.  

Bejelenti, hogy a jelenlévő tagok közül Holló István bizottsági tag lesz az elnök mellett a 

jegyzőkönyv aláírója.  
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Ismerteti a két napirendi pontot. Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek 

kérdése. Kérdés hiányában felkéri a Bizottságot, hogy fogadják el a napirendet. 

  
Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága 
egybehangzó (7) igen szavazattal a napirendet elfogadja.  

Napirend: 

  Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő 

1. 

Forgalomszabályozási, közúti 

fejlesztési kérdésekre vonatkozó 

javaslatok tárgyában (bizottsági) 

Előterjesztés  

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Tóth Tibor 

2. 

A Sztaravodai úti pékbolt mögött 

kialakítandó parkolóról 

(bizottsági) 

Előterjesztés  
dr. Ligetfalvi 

Kinga 

Radányi 

Magdolna 

 

 

1. Előterjesztés forgalomszabályozási, közúti fejlesztési kérdésekre 

vonatkozó javaslatok tárgyában (bizottsági) 
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát. Elmondja, 

hogy lakossági fórumot tartottak ebben a kérdésben és az ülésre meghívták a lakossági 

kezdeményezések egy-egy képviselőjét, amelyek figyelembevételével készült a jelen 

előterjesztés, illetve a négy határozati javaslat. Ismerteti az I. határozati javaslatot. Elmondja, 

hogy a hídépítési munkálatok egyelőre halasztásra kerülnek, emiatt a tervezett forgalmi rend 

megváltoztatását is elhalasztják. Megkérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, 

hozzászólás. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: Részt vett a lakossági fórumon, ahol végighallgatta az 

érintettek panaszáradatát, amelyet az előző bizottsági határozat váltott ki. Jelzi, hogy 

módosító indítványt kíván tenni az I. határozati javaslathoz. 

Elmondja, hogy nem ért egyet az előterjesztés on-line kérdőívre vonatkozó részével. A 

területen élő lakosok egésze ellenzi a változtatást. Járda hiányában a terület 

balesetveszélyessé válik az új forgalmi renddel. 

Javasolja, hogy a forgalmi rend következő megváltoztatását előzze meg lakossági egyeztetés, 

illetve tájékoztatás. 

Indítványozza, hogy vizsgálják meg azt a kérdést, hogy milyen módon lehet felgyorsítani az 

Egres út és a Sztaravodai út közötti földút szilárd burkolattal történő ellátását, hogy ezáltal 

csökkenteni lehessen az Egres és a Barackos út forgalmát Célszerű lenne, ha a 

tulajdonosokkal megkezdenék a tárgyalásokat. Véleménye szerint ez kiválhatná a Barackos út 

kétirányúsítását. 
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Kubatovics Áron bizottsági tag: Egyetért Magyar Judit észrevételével, miszerint a 

közvélemény kutatás eredménye megkérdőjelezhető, hiszen 100 lakos aláírta a döntéssel 

ellentétes igényét. Célszerűnek tartaná megjeleníteni az előterjesztésben a lakossági fórumon 

elhangzott véleményeket. Javasolja, hogy a bizottság ülésen részt vevő lakossági képviselők 

is szóljanak hozzá a témához, a Bizottság elnöke adjon nekik szót. 

 

Lontai Tamás bizottsági tag: Megkérdőjelezi a közvélemény kutatás eredményeit. 

Csatlakozik Magyar Judit bizottság tag javaslatához, valóban célszerű javaslat, az összekötő 

út kiépítésére tett módosító indítvány. 

 

Lánczky Csaba szentendrei lakos: Az eredeti forgalmi rend visszaállításában kéri a 

Bizottság segítségét, mivel az útviszonyok – járda hiánya, keskeny útszakaszok – nem teszik 

alkalmassá az utat a kétirányú forgalom bonyolítására. Szükséges még a forgalomcsillapítás 

és a járda kiépítése vagy legalább kijelölése. Balesetveszélyes ez az útszakasz, különösen 

nagy gondot okoz a tehergépjármű forgalom. A területen élők egyöntetűen támogatják ezt a 

kérést. 

Véleménye szerint az önkormányzatnak megvan a lehetősége az útszakasz kiszélesítésére, 

ami megoldást jelentene erre a problémára, amelyhez a lakosok önkéntes felajánlást tettek a 

saját területükből. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Az I. számú határozati javaslat az eredeti forgalmi rend 

visszaállításáról szól a lakosság kérésének megfelelően. A továbbiakban minden jelen 

lévőnek szót kíván adni, mert a forgalmi rend kérdésében a jelenlévők érintettek és a 

lakossági fórumon kerültek egy-egy vélemény képviseletére kijelölésre. 

 

Váradiné Szalay Kira szentendrei lakos: A Bizottság legutóbbi döntését követően a 

korábban kétirányú Eper utcai szakasz egyirányú lett. Ezt a változtatást az utca lakói nem 

támogatják, ezért az eredeti forgalmi rend visszaállítását kezdeményezték. Szeptember végén 

és október 10-én helyszíni bejárást tartottak, amelyen megállapították, hogy az Eper utca 

kétirányú forgalma megvalósítható, még akkor is, ha a Barackos úton egyirányú forgalom lesz 

érvényben. A téli útviszonyok esetén nem megfelelő ez az egyirányú forgalmi rend. A 

kétirányú forgalom eddig sem okozott gondot, ennek visszaállítását kérik az ott élők 

egybehangzóan. 

 

Kubatovics Áron bizottsági tag: Indítványozza, hogy vizsgálják meg, hogy lehetséges-e a 

járda kijelölése a Barackos út érintett szakaszán, illetve a 30 km/h sebességkorlátozás, illetve 

mekkora ennek a költségvonzata. Célszerű lenne ezek biztosítására forrást biztosítani. 

 

dr. Török Balázs városfejlesztési polgármester: Elfogadhatónak tartja az I. számú 

határozati javaslathoz tett kiegészítéseket. Minden ösztönzést jó szívvel vesz. Ismerteti az ön-

line szavazás módját és a lakossági fórumon elhangzott egyetértő véleményeket. Fontosnak 

tartja a forgalmi terhek arányos elosztását. Elmondja, hogy a város infrastruktúráját 

meghaladó az igénybevétel. Adott útszélesség magával vonja a megengedett forgalmi 

sebességet. Megköszöni a lakosság által út céljára felajánlott területeket. 

 

Tóth Tibor útügyi mérnök: Az eredeti forgalmi rend visszaáll a határozat elfogadásával. 

Meg fogják vizsgálni forgalombiztonsági szempontból a javasolt felfestést és ennek 

költségvonzatát fel fogják mérni. Elfogadhatónak tartja a 30 km/h sebességkorlátozás 

meghatározását a Barackos úton. 
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Kun Csaba bizottsági elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a 

Bizottság fogadja el az I. határozati javaslatban foglaltakat a javasolt kiegészítéssekkel. 

Felkéri a Bizottságot, hogy erről szavazzanak, a kiegészítő határozati javaslatok 

befogadásával együtt, az alábbiak szerint: 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi 

Bizottsága Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet 3/a mellékletében, a bizottságra átruházott 

hatáskörök 11. pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy: 

1. álljon vissza az eredeti – felfelé egyirányú - forgalmi rend a Barackos úton a 11-es 

főút és a Törökvölgyi út között, azonban a kétirányúsítás megvizsgálása újból 

történjen meg a lakossági fórumon elhangzottak figyelembe vételével; 

2. kerüljön visszaállításra az Eper- és Jázmin utca korábbi forgalmi rendje, 

3. a Bizottság kéri, hogy a polgármester vizsgálja meg azt a kérdést, hogy milyen módon 

lehet felgyorsítani az Egres út és a Sztaravodai út közötti földút szilárd burkolattal 

történő ellátását, hogy ezáltal csökkenteni tudják az Egres és a Barackos út forgalmát, 

4. a Barackos úton kerüljön kihelyezésre a 30 km/h forgalomkorlátozás, 

5. felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg, hogy milyen módon lehetne a közlekedés 

biztonságot javítani burkolati jelek felfestésével (pl. járda kijelölése). 

 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság egybehangzó 7 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 
 

1/2016. (X.24.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet 3/a mellékletében, a 

bizottságra átruházott hatáskörök 11. pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy: 
 

1. álljon vissza az eredeti – felfelé egyirányú - forgalmi rend a Barackos úton a 11-

es főút és a Törökvölgyi út között, azonban a kétirányúsítás megvizsgálása újból 

történjen meg a lakossági fórumon elhangzottak figyelembe vételével; 

2. kerüljön visszaállításra az Eper- és Jázmin utca korábbi forgalmi rendje, 

3. a Bizottság kéri, hogy a polgármester vizsgálja meg azt a kérdést, hogy milyen 

módon lehet felgyorsítani az Egres út és a Sztaravodai út közötti földút szilárd 

burkolattal történő ellátását, hogy ezáltal csökkenteni tudják az Egres és a 

Barackos út forgalmát, 

4. a Barackos úton kerüljön kihelyezésre a 30 km/h forgalomkorlátozás, 

5. felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg, hogy milyen módon lehetne a 

közlekedés biztonságot javítani burkolati jelek felfestésével (pl. járda kijelölése). 

 

Felelős: városfejlesztési alpolgármester 

Határidő: 1-4. pont 2016. október 31.  

                  5. pont 2016. novemberi bizottsági ülésre 

Végrehajtásáért közvetlenül felelős: útügyi mérnök 

 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden összefoglalja a II. határozati javaslat tartalmát. 
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Magyar Judit bizottsági tag: Megkérdezi, hogy mikorra várható a hídfelújítás. Fontosnak 

tartja az útszegély és a járda javítását. 

 

dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester: A hídfelújítás legkorábban márciusra 

várható és a kivitelezés a kezdéstől számított 3 hónapot vesz igénybe. 

 

Szegedi István képviselő: Csatlakozik Magyar Judit járdafelújításra vonatkozó felvetéséhez. 

Ezen az útszakaszon nincs járda egyáltalán. Bár tervben volt ennek a kiépítése, de évtizedek 

óta mégsem valósult meg. Ezzel kapcsolatban a legutóbbi ülésen átadta dr. Török Balázs 

városfejlesztési alpolgármesternek a lakosság petícióját, de az ebben foglaltak nem jelennek 

meg az előterjesztésben. Kéri, hogy vizsgálják meg a lakosság gyalogos ösvény felfestésre és 

forgalom lassításra irányuló kérését a balesetveszély elhárítása érdekében. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Befogadja a javaslatot. 

 

Petroff Miklós szentendrei lakos: Elmondja, hogy az adott útszakaszon élőként nem érti, 

hogy a tervezett forgalmi rend bevezetésével miért kell várni a híd megépítéséig. Véleménye 

szerint legalább kísérleti jelleggel ki lehetne próbálni. A kerítések mellett van egy 1,5 méteres 

szakasz, ami szerinte hasznosítható lenne út céljára, csak el kéne hordani innen a homokot és 

egyéb közlekedés nehezítésére kitett tárgyakat. A forgalom segítését szolgálná az 

űrszelvények megtisztítása, mert nagyon sok az útra magánterületről belógó ág. Gondot okoz 

még az útfelbontások helyreállításának hiánya, illetve a nehézjárművek súlya miatt rengeteg a 

csőtörés. 

  

Kun Csaba bizottsági elnök: Befogadja a javaslatot. A Közterület-felügyelet bevonásával az 

önkormányzat intézkedhet az űrszelvények tisztításáról, az érintett lakosok felszólításával. Az 

úttestre kihelyezett kövek és egyéb, építési törmelék, sitt, kerítésen túlnyúló növényzet, 

valamint egyéb forgalomnehezítő tárgyak eltávolítása. Kéri, hogy a következő ülésre 

vizsgálják meg a tervezett forgalmi rend bevezetésének lehetőségét. 

 

Paulik Jánosné szentendrei lakos: 2 éve kér segítséget a csapadékelvezetés megoldására az 

önkormányzattól, de úgy érzi, hogy nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel megfelelően. 

Szükséges lenne a felgyülemlett sóder elszállítása. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Befogadja a javaslatot. Tájékoztatást kér az Egres út 

vízelvezetési problémáinak várható megoldásáról. Kéri a hordalék eltávolítását a lehető. 

legrövidebb időn belül. 

További kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság fogadja el a II. 

határozati javaslatban foglaltakat a kiegészítésekkel együtt. Felkéri a Bizottságot, hogy 

szavazzanak a kiegészített határozati javaslatról, az alábbiak szerint: 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi 

Bizottsága Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet 3/a mellékletében, a bizottságra átruházott 

hatáskörök 11. pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy: 
 
 

1. az Egres u.–Nap u.–Szélkerék u. háromszög egyirányúsítása, az óramutató járásával 

ellentétes irányban kialakítandó forgalmi rend csak az Egres utcai híd felújítása után 

kerüljön bevezetésre; 

2. az utcák találkozásaihoz kerüljenek kihelyezésre az Egyirányú utca és az ellentétes 

irányokhoz a Behajtani tilos táblák; 
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3. a Lakó- és pihenő övezetekhez kerüljenek kihelyezésre a szükséges jelző- és feloldó, 

valamint a 30-as övezetekhez a jelző és a feloldó táblák; 

4. az Egres utcai híd elé kerüljön kihelyezésre egy forgalmi elsőbbséget szabályozó 

jelző-, a híd másik oldalára pedig egy tájékoztató tábla. 

5. a Bizottság indokoltnak ítéli, hogy a Közterület-felügyelet fellépjen az űrszelvény 

megtisztítása érdekében az ingatlantulajdonosokkal szemben (kövek és egyéb, építési 

törmelék, sitt, kerítésen túlnyúló növényzet, valamint egyéb forgalomnehezítő tárgyak 

eltávolítása), 

6. a Bizottság felkéri a polgármester, hogy vizsgálja meg a kialakítandó forgalmi rend – 

Egres u.–Nap u.–Szélkerék u. háromszög egyirányúsítása, az óramutató járásával 

ellentétes irányban - korábbi bevezetésének lehetőségét, hatásait, és erről készüljön 

előterjesztés, 

7. a Bizottság felkéri a polgármestert, hogy készítsen részére tájékoztatást a Törökvölgyi 

és az Egres úti vízelvezetés megoldásáról, annak ütemezéséről, 

8. a Bizottság felkéri a polgármester, hogy az Egres úton a csapadékhordalék 

eltávolítására a lehető legrövidebb időn belül intézkedjen. 

 
 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság egybehangzó 7 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza 

2/2016. (X.24.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet 3/a mellékletében, a 

bizottságra átruházott hatáskörök 11. pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy: 
 

 

1. az Egres u.–Nap u.–Szélkerék u. háromszög egyirányúsítása, az óramutató 

járásával ellentétes irányban kialakítandó forgalmi rend csak az Egres utcai híd 

felújítása után kerüljön bevezetésre; 

 

2. az utcák találkozásaihoz kerüljenek kihelyezésre az Egyirányú utca és az 

ellentétes irányokhoz a Behajtani tilos táblák; 

 

3. a Lakó- és pihenő övezetekhez kerüljenek kihelyezésre a szükséges jelző- és 

feloldó, valamint a 30-as övezetekhez a jelző és a feloldó táblák; 

 

4. az Egres utcai híd elé kerüljön kihelyezésre egy forgalmi elsőbbséget szabályozó 

jelző-, a híd másik oldalára pedig egy tájékoztató tábla. 

 

5. a Bizottság indokoltnak ítéli, hogy a Közterület-felügyelet fellépjen az űrszelvény 

megtisztítása érdekében az ingatlantulajdonosokkal szemben (kövek és egyéb, 

építési törmelék, sitt, kerítésen túlnyúló növényzet, valamint egyéb 

forgalomnehezítő tárgyak eltávolítása), 

 

6. a Bizottság felkéri a polgármester, hogy vizsgálja meg a kialakítandó forgalmi 

rend – Egres u.–Nap u.–Szélkerék u. háromszög egyirányúsítása, az óramutató 

járásával ellentétes irányban - korábbi bevezetésének lehetőségét, hatásait, és 

erről készüljön előterjesztés, 
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7. a Bizottság felkéri a polgármestert, hogy készítsen részére tájékoztatást a 

Törökvölgyi és az Egres úti vízelvezetés megoldásáról, annak ütemezéséről, 

 

8. a Bizottság felkéri a polgármester, hogy az Egres úton a csapadékhordalék 

eltávolítására a lehető legrövidebb időn belül intézkedjen. 
 

 

Felelős: városfejlesztési alpolgármester 

Határidő: 1-5. és 8.  pont 2016. október 31.  

                  6., 7.  pont 2016. novemberi bizottsági ülésre 

Végrehajtásáért közvetlenül felelős: útügyi mérnök 

 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden összefoglalja a III. határozati javaslatban foglaltakat. 

Kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy döntsön a Bizottság a III. határozati 

javaslat elfogadásáról. 

  

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság egybehangzó 7 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 
 

3/2016. (X.24.) VJPB sz. határozat 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet 3/a mellékletében, a 

bizottságra átruházott hatáskörök 11. pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy 

kerüljön kihelyezésre – a Vörösmarty utca Arany János és Tiszteletes utca közötti 

szakaszához hasonlóan – az utca Tiszteletes és Céh utcai behajtásához egy-egy 

„Behajtani tilos” KRESZ tábla, kivétel engedéllyel kiegészítő táblával. 

 

Felelős: városfejlesztési alpolgármester 

Határidő: 2016. november 15. 

Végrehajtásáért közvetlenül felelős: útügyi mérnök 
 

 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti a IV. határozati javaslatban foglaltakat. 

Kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy döntsön a Bizottság a IV. határozati 

javaslat elfogadásáról. 

  

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság egybehangzó 7 igen szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

4/2016. (X.24.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet 3/a mellékletében, a 

bizottságra átruházott hatáskörök 11. pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy 

közlekedésbiztonsági szempontból az alábbi, kisebb változásokat fogadja el: 

• Duna korzó járda átvezetése - sávos sárga felfestés - a Jókai utcánál, 
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• Kossuth Lajos utca járda átvezetése - sávos sárga felfestés - a Római 

Sánc köznél, 

• Súlykorlátozó tábla áthelyezése a Tegez utca közepéről a Sztaravodai 

útról való lehajtáshoz. 

 

Felelős: városfejlesztési alpolgármester 

Határidő: 2016. november 15. 

Végrehajtásáért közvetlenül felelős: útügyi mérnök 

 

 
 

2. Előterjesztés a Sztaravodai úti pékség mögött kialakítandó parkolóról 

(bizottsági) 
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát.  

 

Kovács György szentendrei lakos: Ismerteti a helyszínt és a területtel kapcsolatban kialakult 

véleményét és az ott felmerült problémákat. Olyan információt kaptak, hogy a korábbi 

játszótér teljes területét parkolóvá fogják alakítani. Ezt az elképzelést nem támogatja. Már 

korábban kezdeményezte a játszótér visszaállítását, azonban ezt a kérelmét a terület 

légszennyezettségi szintje miatt elutasították. Javasolja fitness park telepítését. Fontosnak 

tartja, hogy ne csak parkolóhelyet biztosítsanak a vásárlóiknak, hanem a környezetükre is 

fordítsanak nagyobb gondot (ház mögötti rész, gyomnövények kiírtása), a göngyölegüket ne a 

közterületre helyezzék ki. Jó lenne, ha kihangsúlyozásra kerülne, hogy ez csak egy évre szóló 

megoldás. Tapasztalatai szerint, amennyiben az önkormányzat 1 évre vagy ideiglenesen 

hozzájárul valamihez, az hamarosan véglegesnek tekintik. Felhívja erre a figyelmet. Kéri, 

hogy fordítsanak nagyobb gondot a lakosság tájékoztatására. 

 

Kubatovics Áron bizottsági tag: Érti az előterjesztés tartalmát, de ez csak félmegoldás a 

felvetett problémákra. Megkérdezi, hogy milyen módon fognak ezek a problémák 

megoldódni. Nem érti a parkolás rendjét. Egy évre kipróbálható, de szeretné megismerni 

ennek a gyakorlati rendjét. Véleménye szerint a területen van csatornahálózat, ezért a 

szennyvíztárolót nem karbantartani szükséges, hanem megszüntetni. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Befogadja a javaslatot. A szennyvíz tároló tartályt megfelelő 

módon történő karbantartása mellett javasolja, hogy Bizottság kérje, hogy vizsgálják meg 

annak a lehetőségét, az illetékes szervek bevonásával, hogy az ingatlan ráköthető-e a 

közcsatornára, a szennyvíz tároló tartály esetleges megszüntetése érdekében. 

 

Fülöp Zsolt képviselő: Ennek a területnek a sorsát már többször eltérő módozatokkal 

vizsgálta a Képviselő-testület. Ismeretei szerint a Városi Szolgáltató NZrt. feladata, hogy 

javaslatot készítsen elő ezzel kapcsolatban. 

Tudomása szerint az itt élők leginkább a zöld terület megtartásának örülnének a legjobban. A 

parkoló rész kialakítására is készültek már változatok. Kéri, hogy tisztázzák a területtel 

kapcsolatos elképzeléseket és hozzon a Képviselő-testület erről döntést. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Itt nem kialakítanak, hanem helyreállítanak parkolót, hiszen itt 

régóta parkolnak már.  
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Az itt felvetett problémák együttese nem tárgya a jelen elterjesztésnek, amely közterület-

használati engedély kérelemről szól, ezért indítványozza, hogy a határozatról szóló döntést 

követően hozzanak egy külön bizottsági határozatot arról, hogy a Bizottság felkéri a 

polgármestert, hogy készítsen tájékoztatót, illetve előterjesztést a Sztaravodai út elején 

található zárt park, játszótér (3427/3 hrsz.) felhasználásáról, figyelemmel az e témakörben 

hozott korábbi határozatokra.  

 

Horváth Ákosné szentendrei lakos: Ismerteti a terület történetét. Elmondja, hogy milyen 

módon alakult egy zöldségárusító hely pékséggé. Egyetért Kovács György észrevételével, 

nem támogatja az ideiglenes megoldásokat, mert állandósulnak. Véleménye szerint elkerülő 

úttal kell körülvenni Szentendrét és a zöld területeket kell megvédeni. 

 

Holló István bizottsági tag: Csupán egy meglévő parkoló renoválásáról van szó. A zöld 

felület ezáltal nem csorbulna. Javasolja, hogy vizsgálják meg, hogy az ott található hosszú 

buszöböl területén van-e lehetőség parkoló kialakítására. 

 

Horváth Ákosné szentendrei lakos: Ők is igény tartanak a parkolóban gépkocsibeállási 

lehetőségre, tehát fontosnak tartja, hogy a pékség tisztában legyen azzal, hogy az itt élők is 

használhatják parkolásra ezt a területet. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Indítványozza, hogy a határozatról szóló döntést követően 

hozzanak egy külön bizottsági határozatot arról, hogy a Bizottság felkéri a polgármestert, 

hogy vizsgálja meg a Sztaravoda út elején található buszöbölhöz kapcsolódóan lehet-e 

parkolóhelyeket kialakítani, vegye fel ennek érdekében a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel a 

kapcsolatot. 

 

Kubatovics Áron bizottsági tag: Továbbra sem látja biztosítottnak a környék problémainak 

megoldását. Egyetért a lakók véleményével, miszerint az ideiglenesen elfogadott helyzetek 

döntő többségében véglegessé válnak. Egyetért a felvetéssel, hogy tartsák meg itt rekreációs 

céllal a zöld felületet. Lehetne itt például agility pálya ügyességi résszel. Fontos a tájékoztatás 

és az itt élők tevőleges bevonása a tervezésbe. Továbbra is kéri a gyakorlati alkalmazás 

ismertetését, egyébként nem tudja támogatni a döntést. 

 

Magyar Judit bizottsági tag: A parkról nincs szó az előterjesztésben. Egy kis terület, most 

csak ez az előterjesztés témája. Javasolja, hogy majd a parkterület felhasználásáról készüljön 

előterjesztés. Ügyrendi javaslata, hogy zárják le a vitát. 

 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Felkéri a Bizottságot, hogy szavazzanak a vita lezárásáról. 

 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság 6 igen, 1 nem szavazattal a vitát lezárja. 
 

 

Lontai Tamás bizottsági tag: Támogatja az előterjesztésben foglaltakat, hiszen ezáltal 

rendeződik a parkolás helyzet, ha nem is teljes mértékben. Megérti a lakossági igényt, 

azonban, ha közterületi használati díjat fizetnek ezért, akkor valóban a díj fizetője jogosult a 

használatra. A rajz alapján úgy látja, hogy lesz lehetősége parkoló használatra a lakosságnak 

is. 
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Kovács György szentendrei lakos: Kéri a parkoló egyértelmű körülhatárolását a növények 

védelmében. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Elfogadja a kiegészítési javaslatot és ezt rögzíti a határozat 4. 

pontjában. További kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a határozati 

javaslatról kiegészítésekkel együtt döntsenek. Felkéri, hogy az alábbi módosított határozati 

javaslatról szavazzon a Bizottság: 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szentendre Város Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016 (IX.13.) önkormányzati rendeletének 

3/a. számú mellékletében a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskörök 14. 

pontjában foglalt felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy a KIS MIX Kft. (székhelye: 2000 

Szentendre, Sztaravodai út 1., képviselője: Bernád Emőke, adószáma: 14921878-2-13) 

számára a határozat mellékletét képező közterület-használati határozat és engedély szerint  

2016.11.01.-2017.10.31. között, hétfőtől – szombatig terjedő időszakra 92 m2-re,  150,- 

Ft/m2/hó egységáron közterület-használatát engedélyezi parkoló céljára az alábbi 

feltételekkel:  

1. a térítési díj egy évre összesen: 141 943,- Ft; 

2. a Bizottság engedélyezi a havi részletfizetést, egy havi részlet 11 829,- Ft (141 943,-Ft 

/ 12 hónap); 

3. Kérelmező köteles a parkoló használatát az üzlet nyitvatartási idején túl a közforgalom 

számára biztosítani;  

4. Kérelmező köteles a parkolót egyértelműen fizikailag lehatárolni a zöld terület felől 

annak védelme érdekében, 

5. Kérelmező köteles saját költségén az üzletéhez tartozó, a használt közterületen 

található szennyvíz tároló tartály tetejét haladéktalanul biztonságosan megerősíteni, és 

egy szintbe hozni a parkoló szintjével, melynek műszaki tartalmát a városi 

főmérnökkel és az útügyi mérnökkel kell egyeztetni; 

6. Kérelmező köteles a szennyvíz tároló tartályt megfelelő módon karbantartani, és az 

ennek elmulasztásából eredő károkért helytállni; 

7. A Bizottság kéri, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, az illetékes szervek 

bevonásával, hogy az ingatlan ráköthető-e a közcsatornára, a szennyvíz tároló tartály 

esetleges megszüntetése érdekében. 

8. Kérelmező köteles a parkolóhely használatára vonatkozó tábla kihelyezéséhez a 

közútkezelői hozzájárulást beszerezni.  

 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

5/2016. (X.24.) VJPB sz. határozat 

 

Bizottsága Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szentendre Város 

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

önkormányzati rendeletének 3/a. számú mellékletében a képviselő-testület által a 

bizottságra átruházott hatáskörök 14. pontjában foglalt felhatalmazás alapján úgy dönt, 

hogy a KIS MIX Kft. (székhelye: 2000 Szentendre, Sztaravodai út 1., képviselője:  

Bernád Emőke, adószáma: 14921878-2-13) számára a határozat mellékletét képező 

közterület-használati határozat és engedély szerint  2016.11.01.-2017.10.31. között, 

hétfőtől – szombatig terjedő időszakra 92 m2 -re,  150,- Ft/m2/hó egységáron közterület-

használatát engedélyezi parkoló céljára az alábbi feltételekkel:  
 

1. a térítési díj egy évre összesen: 141 943,- Ft; 
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2. a Bizottság engedélyezi a havi részletfizetést, egy havi részlet 11 829,- Ft (141 

943,-Ft / 12 hónap); 

3. Kérelmező köteles a parkoló használatát az üzlet nyitvatartási idején túl a 

közforgalom számára biztosítani;  

4. Kérelmező köteles a parkolót egyértelműen fizikailag lehatárolni a zöld terület 

felől annak védelme érdekében, 

5. Kérelmező köteles saját költségén az üzletéhez tartozó, a használt közterületen 

található szennyvíz tároló tartály tetejét haladéktalanul biztonságosan 

megerősíteni, és egy szintbe hozni a parkoló szintjével, melynek műszaki 

tartalmát a városi főmérnökkel és az útügyi mérnökkel kell egyeztetni; 

6. Kérelmező köteles a szennyvíz tároló tartályt megfelelő módon karbantartani, és 

az ennek elmulasztásából eredő károkért helytállni; 

7. A Bizottság kéri, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, az illetékes szervek 

bevonásával, hogy az ingatlan ráköthető-e a közcsatornára, a szennyvíz tároló 

tartály esetleges megszüntetése érdekében. 

8. Kérelmező köteles a parkolóhely használatára vonatkozó tábla kihelyezéséhez a 

közútkezelői hozzájárulást beszerezni.  

Felelős: Polgármester  

Határidő: 2016.11.01. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: közterület-használati koordinátor,  

városi főmérnök, útügyi mérnök 
 

Az határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Indítványozza, hogy szavazzanak arról, hogy a Bizottság 
felkéri a polgármestert, hogy készítsen tájékoztatót, illetve előterjesztést a Sztaravodai út 

elején található zárt park, játszótér (3427/3 hrsz.) felhasználásáról, figyelemmel az e 

témakörben hozott korábbi határozatokra. 

 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

6/2016. (X.24.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága felkéri a polgármestert, hogy készítsen tájékoztatót, illetve 

előterjesztést a Sztaravodai út elején található zárt park, játszótér (3427/3 hrsz.) 

felhasználásáról, figyelemmel az e témakörben hozott korábbi határozatokra. 

 

Felelős: Polgármester  

Határidő: 2016. november 4. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési Iroda  

 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Indítványozza, hogy szavazzanak arról, hogy a Bizottság 
felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a Sztaravoda út elején található buszöbölhöz 

kapcsolódóan lehet-e parkolóhelyeket kialakítani, vegye fel ennek érdekében a 

VOLÁNBUSZ Zrt.-vel a kapcsolatot. 
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A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

7/2016. (X.24.) VJPB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és 

Pénzügyi Bizottsága felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a Sztaravoda út elején 

található buszöbölhöz kapcsolódóan lehet-e parkolóhelyeket kialakítani, vegye fel ennek 

érdekében a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel a kapcsolatot. 

 

Felelős: Polgármester  

Határidő: 2016. november 4. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési Iroda 

 

 

Több napirendi pont nem lévén az elnök az ülést 19.30 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 
Kun Csaba           Holló István 

bizottsági elnök            bizottsági tag 


