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6/a/2016. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült:  Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési 

Bizottsága 2016. május 9-én tartott NYÍLT üléséről 

Helye:       Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyisége 

Jelen vannak: 

Városfejlesztési Bizottság részéről: 
Kun Csaba bizottsági elnök 
Zakar Ágnes bizottsági tag 
Horváth Győző bizottsági tag 
Lontai Tamás bizottsági tag 
Szegedi István bizottsági tag 
Vadkerti István  bizottsági tag 

 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

  dr. Török Balázs   városfejlesztési alpolgármester 

  Novák Andrea    Közgazdasági Iroda vezető 

  Tamás Attiláné   számviteli vezető 

  Aba Lehel    főépítész 

  Horváthné Mácsai Mónika  főépítészi koordinátor 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna  vagyongazdálkodási ügyintéző 

Bánhidi-Kovács Anikó  lakásgazdálkodási előadó 

dr. Klúcsó Anita   jogtanácsos 

dr. Mérész Katalin   jogtanácsos 

dr. Nádudvari Gyöngyi  jogtanácsos 

Kosztek Gabriella   pályázati koordinátor 

Kudett Krisztina   zöld referens 

Tóth Tibor    útügyi mérnök 

Máté Szilvia    bizottsági referens 

 

Meghívottak: 
  Mandula Gergely  VSZ NZrt.vezérigazgató 

  Nagy-Lászka Stella  VSZ NZrt. gazdasági vezető 

  Répánszky Júlia   VSZ NZrt. Fűtőmű és Energetikai Divízió vezető 

  dr. Huszár Adrienn  VSZ NZrt. jogász 

dr. Kun Péter    ügyvéd 

Soós Ágnes érintett, Ábrányi villához vezető út 

  Kovács Tibor   érintett, Ábrányi villához vezető út 

  Pernyeszi István  érintett, Ábrányi villához vezető út 

 

 

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

a Városfejlesztési Bizottság (a továbbiakban röviden: Bizottság) határozatképes, jelen van 6 

fő.  

 

Bejelenti, hogy Lontai Tamás bizottsági tag lesz az elnök mellett a jegyzőkönyv aláírója.  
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Javasolja, hogy vegyék le a napirendről a „Képviselő-testület által a Polgármesterre – 

névhasználat engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről”, szóló 

beszámolót, valamint a  „Kulturális és Turisztikai Bizottság új tagjának megválasztásáról, a 

„Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015. (II.17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2016. (….) önkormányzati rendelet 

elfogadásáról”, a „Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. alapító okiratának 

módosításáról”, a „Cházár András EGYMI Kollégium és Gyermekotthon, Bárczi Gusztáv 

Tagintézmény alapfeladata bővítésének, illetve a Váci Szakképzési Centrum Petzelt József 

Szakközépiskola tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezéséről” és a „Szentendre 

Város Pedagógiai díj adományozásáról” szóló előterjesztéseket, mivel megtárgyalásuk nem 

tartozik a Bizottság szorosan vett feladatkörébe. Javasolja továbbá, hogy a kezdjék a napirend 

tárgyalását a „Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására kiírt 

LVF/2571/2016-NFM kódszámú pályázati felhívásról” készült előterjesztés tárgyalásával, 

majd folytassák a tárgyalást a közgazdasági, vagyongazdálkodási, városfejlesztési és 

közigazgatási és adó irodák által előkészített napirendi pontokkal. Ezt követően vegyék 

napirendre a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.-t (a továbbiakban röviden: VSZ NZrt.) érintő 

napirendi pontokat. 17 órakor meghívott vendéget várnak a „Szentendrére készülő 

településrendezési eszközökkel kapcsolatos Telepítési Tanulmánytervek és 

településrendezési szerződések elfogadásáról (Vasúti villasor, Vadon Háza, Rózsa utca)” 
szóló előterjesztéshez, ezért javasolja, hogy ezt a napirendi pontot az időponthoz igazítva 

vegyék napirendre. 

 
Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 
egybehangzó (6) igen szavazattal a napirendek levételére, illetve az elnök által a napirend 
sorrendjére tett javaslatot elfogadja.  

 

Napirend: 

1. 

„Kompok, révek fenntartásának, 

felújításának támogatására” kiírt, 

LVF/2571/2016-NFM kódszámú 

pályázati felhívásról  

 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Vincze Viktória 

dr. Mérész 

Katalin 

2. 

Szentendre Város Önkormányzat 

2015. évi gazdálkodásának 

zárásáról (zárszámadás) és a 

2015. évi maradvány 

jóváhagyásáról 

 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

 

Novák Andrea 

Tamás Attiláné 

3. 

 

Pirk János Múzeum Kulturális 

Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. 

évi közhasznúsági jelentéséről 
 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

 

Előterjesztés 
Verseghi-Nagy 

Miklóspolgármester 
Novák Andrea 
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4. 

A Szentendre, belterület 2730/9 

hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület 

megjelölésű ingatlanra, valamint 

a Szentendre, belterület 2731 

hrsz.-ú ingatlan (Szentlászlói út 

84., régi kocsigyár területén)  

telekalakítás után létrejövő 

részterületének értékesítésére 

vonatkozó elővásárlási joggal 

történő rendelkezésről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Kovacsics 

Roberta 

5. 

Bérlői tartozásból eredő 

részletfizetési kérelem –Tüzifa-

Depo Kft.Az Mötv. 46. § (2) 

bekezdés c) pontja alapján 

zárt ülés rendelhető el! 

Előterjesztés 

Kéri 

Mihálygazdasági 

vezető 

Bánhídi - Kovács 

Anikó 

6. 

a 3734/1 hrsz-ú ingatlanra 

(Ábrányi villához vezető út) 

vonatkozó együttműködési 

megállapodás megkötéséről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Alföldiné 

Petényi 

Zsuzsanna 

7. 

Az Alsó-Izbég tér idős 

hársfájának védetté 

nyilvánításáról (bizottsági) 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kudett Krisztina 

8. 

Forgalomszabályozási, közúti 

fejlesztési kérdésekre vonatkozó 

javaslatok tárgyában (bizottsági) 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek 

Gabriella 

Tóth Tibor 

9. 

A Városfejlesztési Bizottság 

által hozott forgalomtechnikai 

döntések megvalósulásáról 

(bizottsági) 

Tájékoztató 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Tóth Tibor 

10. 

Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a város 

forgalmi és parkolási rendjéről 

és a parkolási díjakról, a védett 

és korlátozott övezetekbe történő 

behajtás rendjéről szóló 23/2007. 

(IV.13.) Önk. rendeletének 

módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Ligetfalvi 

Kinga 
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11. 

Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a 

Szentendre Város területén az 

üzletek éjszakai nyitvatartási 

rendjéről szóló 24/2007. (V. 30.) 

Önk. számú rendeletének 

módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Ligetfalvi 

Kinga 

12. 

Az adóbevételek és 

adóhátralékok 2016.I. negyedévi  

alakulásáról  (bizottsági) 

Tájékoztató 
dr. Gerendás Gábor 

jegyző 

dr. Ligetfalvi 

Kinga 

13. 

Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás által 

Szentendrén létesítendő 

regionális hulladékátrakó és 

hulladékudvar helyzetéről 

Tájékoztató 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek 

Gabriella 

14. 

A Városi Szolgáltató Zrt. 2015. 

évi mérlegbeszámolójának 

elfogadásáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Novák Andrea 

15. 

A Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. közszolgáltatási 

tevékenységének 2015. évi 

elszámolásáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Nagy-Lászka 

Stella 

gazdasági vezető 

16. 

Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a 

hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról 

szóló 3/2014. (II.4.) 

önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Huszár 

Adrienn 

17. 

Szentendre Város 

Önkormányzata és a Városi 

Szolgáltató Nonprofit Zrt. között 

létrejött, hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátásáról szóló 

közszolgáltatási szerződés 

módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Huszár 

Adrienn 
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18. 

Szentendre Város épületeinek 

karbantartása, üzemeltetése 

tárgyában kötött közszolgáltatási 

szerződés módosításáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Mérész 

Katalin 

19. 

A Hulladékgazdálkodási és Köz-

tisztasági Divízió szilárd 

hulladék kezeléséről és a 

köztisztaság helyzetéről 2016. I. 

félévben (bizottsági) 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Pálinkás Attila 

20. 

A parkolás bevételeinek és 

helyzetének alakulásáról 2016. I. 

félévében (bizottsági) 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Stattner Judit 

21. 
Likviditási és pénzügyi 

kimutatás 
Kimutatás 

Novák Andrea 

Közgazdasági Iroda 

vezető 

Nagy-Lászka 

Stella 

Novák Andrea 

22. 

Szentendrére készülő 

településrendezési eszközökkel 

kapcsolatos Telepítési 

Tanulmánytervek és 

településrendezési szerződések 

elfogadásáról (Vasúti villasor, 

Vadon Háza, Rózsa utca) 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Aba Lehel 

Alföldiné 

Petényi 

Zsuzsanna 

dr. Nádudvari 

Gyöngyi 

dr. Klúcsó Anita 

23. 
A belső ellenőrzés 2015. évi 

tapasztalatairól 
Beszámoló 

dr. Gerendás Gábor 

jegyző 
Budai Mónika 

24. 

a Szentendrei Sportcélú 

Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető 

Kft. üzemeltetésében lévő 

sportpályák jövőbeni 

hasznosításáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 

Petricskó Zoltán 

általános 

alpolgármester 

dr. Mérész 

Katalin 

25. 

Szentendre Város Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálatáról 

Előterjesztés 

Petricskó Zoltán 

általános 

alpolgármester 

Soltész Emese 

26. 
Az élelmezési nyersanyag 

közbeszerzésről 
Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Dóka Zsolt  

27. A földgáz közbeszerzésről Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Dóka Zsolt 

Répánszky Júlia  
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28. 
Party kukák telepítéséről a Duna 

korzón 
Előterjesztés 

Fülöp Zsolt 

Fekete János 

Kubatovics Áron 

Fülöp Zsolt 

Fekete János 

Kubatovics Áron 

29. 

 

A Ferenczy Múzeum 2016. 

március 1. – 2016. március 31. 

közötti főbb költségvetési 

vonatkozású történéseiről 

(bizottsági) 
 

Tájékoztató 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Gulyás Gábor 

30. 
 

Egyebek 
 

 

   

 

 

1. Előterjesztés a „kompok, révek fenntartásának, felújításának 

támogatására” kiírt, LVF/2571/2016-NFM kódszámú pályázati 

felhívásról  

 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát. Megkérdezi az 

előterjesztés előkészítőjét, hogy kíván-e kiegészítést tenni. 

 

Vincze Viktória szolgáltatási koordinátor: Ezen a pályázaton most indul először 

Szentendre, amelyet sikerült összeegyeztetni a Szigetmonostori rév üzemeltetőjével a Pásztor 

Révhajó Kft.-vel. Több alkalommal jelezte a lakosság, hogy a rév környéki útszakasz nem 

kellően kivilágított. Célszerű lenne a közvilágítás bővítése. A pályázat keretében két új 

kandelláber kiépítésére nyílna lehetőség. Pályáztak még egy révmegálló kialakítására is. Az 

árajánlatok még nem érkeztek be, ezért nem tartalmazza az előterjesztés a pontos 

költségkihatást. Szeretnék, hogyha a rév üzemeltetője is támogatná ezt a pályázatot. 

Csütörtökig, a döntés előtt, ezek az adatok is a Képviselő-testület rendelkezésére fognak állni. 

A pályázathoz 30%-os önerő szükséges. 

 

Horváth Győző bizottsági tag: A pályázat előnyös a város számára városképi szempontból 

és kedvező a rév szolgáltatást igénybe vevők számára. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a 

Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 
A Városfejlesztési Bizottság egybehangzó 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 
110/2016. (V.9.) VB sz. határozat 

 
Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a „kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására” kiírt, 

LVF/2571/2016-NFM kódszámú pályázati felhívásról készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
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2. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2015. évi 

gazdálkodásának zárásáról (zárszámadás) és a 2015. évi maradvány 

jóváhagyásáról 

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

hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési Bizottság egybehangzó 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

111/2016. (V.9.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a Szentendre Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárásáról 

(zárszámadás) és a 2015. évi maradvány jóváhagyásáról készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

Holló István bizottság tag megérkezik az ülésterembe. A Bizottság jelenlévő tagjainak 

létszáma: 7 fő. 

 

 

3. Előterjesztés a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 

2015. évi közhasznúsági jelentéséről 

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

hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési Bizottság 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot 

hozza: 

112/2016. (V.9.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi 

közhasznúsági jelentéséről készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

4. Előterjesztés a Szentendre, belterület 2730/9 hrsz.-ú, kivett beépítetlen 

terület megjelölésű ingatlanra, valamint a Szentendre, belterület 2731 

hrsz.-ú ingatlan (Szentlászlói út 84., régi kocsigyár területén) 

telekalakítás után létrejövő részterületének értékesítésére vonatkozó 

elővásárlási joggal történő rendelkezésről 

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

hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 
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A Városfejlesztési Bizottság 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot 

hozza: 

113/2016. (V.9.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a Szentendre, belterület 2730/9 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület 

megjelölésű ingatlanra, valamint a Szentendre, belterület 2731 hrsz.-ú ingatlan 

(Szentlászlói út 84., régi kocsigyár területén) telekalakítás után létrejövő részterületének 

értékesítésére vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről készült előterjesztést, 

azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

5. Előterjesztés bérlői tartozásból eredő részletfizetési kérelemről –Tüzifa-

Depo Kft. 

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

hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési Bizottság egybehangzó 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

114/2016. (V.9.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a bérlői tartozásból eredő részletfizetési kérelemről -Tüzifa-Depo Kft. - 

készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja. 

 

 

6. Előterjesztés a 3734/1 hrsz-ú ingatlanra (Ábrányi villához vezető út) 

vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Felkéri az előkészítőt, hogy ismertesse röviden az előterjesztés 

tartalmát.  

 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna vagyongazdálkodási ügyintéző: Az előterjesztés 

mellékletében szereplő megkeresés érkezett az önkormányzathoz, amely két ingatlanrész 

átalakítását tartalmazza. A Kerényi park részterületére vonatkozó kérést a főépítész nem 

támogatta, ezért a fennmaradt területigény a lépcsőre vonatkozik, amely térképvázlaton került 

megjelenítésre az előterjesztésben. Amennyiben a szabályozási terv lehetővé teszi, akkor 

megvásárolná ezt az ingatlanrészt, és itt a saját ingatlana másodlagos megközelítését kívánja 

kialakítani a kérelmező. 

 

Perneczy István, érintett szomszéd: Abban a három házas zsákutcában él, amelyben ez a 

lépcső található. Szeretné pontosan megismerni, hogy mi a terv a lépcsővel kapcsolatban, 

illetve szeretné, ha a lépcső továbbra is köztulajdonban maradna. Véleménye szerint a lépcső 

tökéletes állapotban van, felújításra nem szorul. 
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Alföldiné Petényi Zsuzsanna vagyongazdálkodási ügyintéző: Az ülésen megjelent 

érintettekkel 1,5 órával ezelőtt ismertette az előterjesztés tartalmát. Az eredeti megkeresés egy 

másodlagos közúti csatlakozásra irányult volna, de akkor még lényegesen nagyobb területet 

kívánt megvásárolni a kérelmező, akivel az egyeztetéseket nem a Vagyongazdálkodási Iroda 

munkatársai folytatták le. Jelenleg a változtatási tervet nem áll módjában ismertetni.  

 

dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester: Már megüzente, hogy keressék meg a 

kérelmezőt a szomszédai, a tervek megismerése érdekében. Biztos abban, hogy Laki Pétertől 

csak a legszebb és leghumánusabb szándékú dolgokat várhatják. A Zenta és a Mandula utcát 

is saját maga kövezte le a környezet szépítése érdekében, véleménye szerint itt is hasonló lesz 

a változtatás. Azt elmondta neki a kérelmező, hogy az utat nem kívánja szélesíteni. Egy 

egysávos behajtó maradna ott, mint amelyen eddig volt. Egy autós bejárót kíván itt 

kialakítani. Ezzel kíván a telkének egy új megközelítést adni. 

 

Perneczy István, érintett szomszéd: Megkérdezi, hogy egy lépcsőn milyen módon lehet 

autóbejárót kialakítani. Szeretné megemlíteni, hogy az itt élők saját költségükön, saját erőből 

betonozták le az utcát. Nem szeretné, ha ezt az utat a változtatások miatt tönkre tennék. 

Személyesen nem ismeri a kérelmezőt, Laki Pétert. Egyenlőre még nem tudták őt elérni. 

Szeretné, ha Laki úr nem okozna problémát az ott élőknek.  

Szeretné még egyszer hangsúlyozni, hogy az ott lakók szeretnék, ha az önkormányzat 

tulajdonában maradna a lépcső és nem történne ezen a területen változtatás. 

 

Szegedi István bizottsági tag: Véleménye szerint az előterjesztéshez csatolt április 13-ai 

kérelemből teljesen egyértelmű Laki Péter szándéka. Ő a lépcső helyett egy utat szeretne, a 

megnövekedett autóforgalomra hivatkozva. Ez a vázrajzon követhető. Ide van írva, hogy 

70m2 út, ez lenne a másik bejárata a villának. Döntési helyzetben van az önkormányzat, hogy 

megengedi a lépcső elbontását vagy sem. 

 

Lontai Tamás bizottsági tag: Nem értette a városfejlesztési alpolgármester hozzászólásának 

első mondatait, hogy megüzente az ott élőknek, hogy egyeztessenek a kérelmezővel. 

Véleménye szerint nagyon is van feladata ebben a kérdésben és egyeztetésben az 

önkormányzatnak. A kérelem dr. Török Balázsnak van címezve. A lakók aggodalmát teljes 

mértékben megérti. Nem érti, hogy milyen megnövekedett forgalomra hivatkozik Laki úr. A 

villa a felső útról megközelíthető. Nem támogatja a kérelmezett átalakítás megvalósítását. 

 

Zakar Ágens bizottsági tag: Megkérdezi, hogy valóban használaton kívül áll-e a szóban 

forgó lépcső.  

 

Perneczy István, érintett szomszéd: A lépcső a zsákutca végén van kialakítva. Valóban 

használaton kívül áll. Az itt élőknek az okoz gondot, hogy a békés zsákutcában utat akar 

kialakítani a kérelmező. Tapasztalatból tudják, hogy Laki úr a villát időről-időre 

filmforgatáshoz bérbe adja. A filmforgatások évi két-három alkalommal jellemzők, ilyenkor 

két-három naptól egy hétig terjed ennek az ideje és folyamatos zaj (állványépítés, forgalom, 

áramfejlesztő üzemeltetése), illetve fényártalmat (éjszaka világító erős reflektorok) 

szenvednek az itt élők. Attól tartanak, hogy az eddig a fönti úton beszállítottak, az ezen túl 

lent, az általuk használt zsákutcában zajlana, végképp megzavarva ezzel a nyugalmukat. 

Véleménye szerint a felső részen három utcáról megközelíthető a villa bejárata, amely 

mélygarázzsal is rendelkezik. Nem érti, hogy miért kell megszüntetni egy közparkot, annak 

érdekében, hogy a villához még egy bejárat álljon rendelkezésre.  
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Jövőre lehet, hogy a park közepéről nyitnak majd egy harmadik megközelítési lehetőséget? 

Kéri a bizottságot, hogy mérlegeljék a kérésüket. Itt nem lépcső felújításról van szó, ez 

teljesen egyértelmű. 

 

dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester: Csak azt javasolta, hogy a legcélszerűbb, 

ha a szomszédok egymás között megbeszélik, hogy mi fog változni vagy mi nem. A 

kérelmező nem szeretné a szomszédai nyugalmát felbolygatni. A közparkból nem 

szándékoznak eladni. Azonban ez a lépcső most is a villa megközelíthetőségét biztosítja. A 

kérelem alapján itt gépjárművel is megközelíthető kaput szeretne a kérelmező kialakítani. 

 

Vadkerti István bizottsági tag: A kérelmező egy rejtett mecénása a városnak. Az 

önkormányzat egyes építkezéseit több millió forinttal támogatta. Biztos abban, hogy megvan 

a kérelem logikus alapja. 

Szentendrei lakkosként nem tud elképzelni csúnyább váltást, mint egy zsákutcás lépcső úttá 

alakítása. Egyetért a lakók véleményével. Ha már eddig elviselték a bérbeadás negatív 

körülményeit, nyilvánvalóan nem szeretnének újabb életüket nehezítő problémát a nyakukba 

venni. Minden tisztelete Laki úré, akit személyesen ismer, azonban az érintettek pártján áll 

ebben az ügyben.  

 

Holló István bizottsági tag: Az önkormányzat azokat az embereket is képviseli, akik az 

Ábrány utcában laknak, amelyen ahogy jelezték megnövekedett a forgalom. Sokkal több 

embert érint a jelenleg használt útvonalon a megnövekedett forgalom. Fontosnak tartja, hogy 

Laki úrral egyeztessenek az érintettek. Sajnálja, hogy a filmezéssel járó kellemetlenségeknek 

vannak kitéve a villa szomszédságában élők, javasolja, hogy ezeket a problémákat Laki úrral 

egyeztessék. Olyan fogalommegosztást tud támogatni, ahol az érintett felek egyezségre 

jutnak, ebbe bele érti a hosszabb bekötő út mellett élőket is. Nem tartja méltányosnak egy 

alternatív lehetőség kizárását. Meg kell érteni a döntéshozói pozíciót is. Nagyon reméli, hogy 

ki tudják alakítani a közös álláspontot ebben a kérdésben. 

 

Horváth Győző bizottsági tag: Sajnálja, hogy nem vesz részt ezen az ülésen a kérelmező, 

mert akkor azonnal tisztázhatóak lettek volna a felvetődött kérdések. 

 

Lontai Tamás bizottsági tag: Jónak tartja, hogy más is támogatja a jelenlévő lakók érdekeit 

és nem támogatja, hogy átalakuljon a szóban forgó terület. Megkérdezi a jelenlévő 

érintetteket, hogy jól érti-e, hogy senki nem szeretné, hogy a lépcsőt átjáróvá alakítsák. 

 

Soós Ágnes érintett: A villa közvetlen szomszédságában él, két kisgyermekével, akik a 

parkban szeretnek játszani a zsákutca végén. Az ingatlan nyugalma szempont volt annak 

kiválasztásakor. Átmenő forgalom esetén a jelenlegi állapot megváltozna. A villa jelenlegi 

megközelítését biztosító ingatlanok tulajdonosai a házuk, kertjük kialakításánál ismeretében 

voltak az átmenő forgalomnak, azonban ez egy zsákutcában, utólag nem megoldható. Kéri, 

hogy ezt is vegyék figyelembe a kérelem elbírálásánál.  

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Úgy látja, hogy a Bizottság alapvetően nem támogatja ezt az 

előterjesztést. Kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra  

javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 
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A Városfejlesztési Bizottság 3 igen, 2 nem és 2 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

 

115/2016. (V.9.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a 3734/1 hrsz-ú ingatlanra (Ábrányi villához vezető út) vonatkozó 

együttműködési megállapodás megkötéséről készült előterjesztést. A Bizottság az 

előterjesztésben foglaltakat nem támogatja. 

 

 

7. Előterjesztés az Alsó-Izbég tér idős hársfájának védetté nyilvánításáról 

(bizottsági) 

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

hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság fogadja el a határozati javaslatban 

foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési Bizottság egybehangzó 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

116/2016. (V.9.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága úgy 

dönt, hogy: 

1. támogatja az Alsó-Izbég téren lévő idős hársfa védetté nyilvánítását, 

2. felkéri a bizottságelnökét, hogykészítsenezzelkapcsolatbanelőterjesztést a 

Képviselő-testület 2016. júniusi ülésére, és kezdeményezze az építészeti és 

természeti értékekhelyi védelmérőlszóló  47/2000. (IX.15.) Önk.  sz. rendelet 

ennek megfelelő módosítását. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016.május27. 

Végrehajtásáértközvetlenülfelelős: zöld referens 

 

 

8. Előterjesztés forgalomszabályozási, közúti fejlesztési kérdésekre 

vonatkozó javaslatok tárgyában (bizottsági) 
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát. Ismerteti a 

kilenc határozati javaslatot. Indítványozza, hogy a Bizottság fogadja el a határozatokban 

foglaltakat, amelyről külön-külön szavazzanak. Megkérdezi, hogy az I. határozati javaslattal 

kapcsolatban van-e kérdés. Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja, hogy a Bizottság fogadja 

el a határozati javaslatban foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési Bizottság 5 igen és 2 tartózkodás szavazattal a következő határozatot 

hozza: 
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117/2016. (V.9.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

27/2008. (IX.10.) Önk. rendelet 2/c sz. mellékletében, a bizottságra átruházott 

hatáskörök 10. pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy 
 

1. a Duna korzó átmenő forgalmának megszüntetése érdekében a Duna korzó, 

Péter Pál utca – Lázár cár tér közötti központi része korlátozott behajtású 

övezetté minősül 2016. július 1-től, 

2. felkéri a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját a határozat 

végrehajtására a közutak, közterületek és hidak üzemeltetése tárgyában kötött 

közszolgáltatási szerződés keretének terhére a határozat mellékletét képező 

forgalomtechnikai terv alapján, 

3. felkéri a Városfejlesztési Alpolgármestert, hogy vizsgálja meg 

rendszámfelismerős sorompó telepítésének lehetőségét a Péter Pál utcánál. 

 

 Felelő s: VSZN Zrt. vezérigazgatója, pályázati koordinátor 

 H a tá ridő : 2016. június 30. 

 Vég rehajtá sá ért kö zv et lenül felelő s: VSZN Zrt. Közterület-fenntartási divízió 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Megkérdezi, hogy a II. határozati javaslattal kapcsolatban van-

e kérdés. Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja, hogy a Bizottság fogadja el a határozati 

javaslatban foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési Bizottság egybehangzó 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

118/2016. (V.9.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

27/2008. (IX.10.) Önk. rendelet 2/c mellékletében, a bizottságra átruházott 

hatáskörök 10. pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy 

 

1. a János utcai és a városban lévő forgalomcsillapítás céljából kihelyezett 

virágládák kerüljenek lecserélésre forgalomtechnikai korlátokkal, 

2. a Városi Szolgáltató Zrt. szerezzen be 20 db forgalombiztonsági korlátot és 

ütemezetten cserélje le a virágládákat a korlátokra. A ládákon lévő forgalmi 

táblák is kerüljenek átszerelésre a korlátokra, 

3. felkéri a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját a határozat 

végrehajtására a közutak, közterületek és hidak üzemeltetése tárgyában kötött 

közszolgáltatási szerződés keretének terhére. 

 

 Felelő s: VSZN Zrt. vezérigazgatója 

 H a tá ridő : 2016. június 15. 

 Vég rehajt á sá ért kö zv et lenül felelő s: VSZN Zrt. Közterület-fenntartási divízió 
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Kun Csaba bizottsági elnök: Megkérdezi, hogy a III. határozati javaslattal kapcsolatban 

van-e kérdés.  

 

Tóth Tibor útügyi ménrök: Véleménye szerint a megállni tilos tábla helyett a behajtani tilos 

tabla kihelyezése jelentené a megfelelőbb megoldást. Javasolja a határozat 4. pontjának 

módosítását, miszerint a Bükkös patak árvízvédelmi töltésének a parkoló autóktól való 

megóvása érdekében kerüljön kihelyezésre a Petőfi utca - Lövész utca sarkára egy behajtani 

tilos tábla kivéve engedéllyel és árvízi védekezés feliratú kiegészítő táblával.  

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja, hogy a Bizottság 

fogadja el a határozati javaslatban foglaltakat a 4. pont módosításával együtt, amely az 

alábbiak szerint kerül pontosításra: 

“a Bükkös patak árvízvédelmi tötésének a parkoló autóktól való megóvása érdekében 

kerüljön kihelyezésre a Petőfi utca - Lövész utca sarkára egy behajtani tilos tábla kivéve 

engedéllyel és árvízi védekezés feliratú kiegészítő táblával,” 

 
A Városfejlesztési Bizottság egybehangzó 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 
119/2016. (V.9.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

27/2008. (IX.10.) Önk. rendelet 2/c mellékletében, a bizottságra átruházott 

hatáskörök 10. pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy: 
 

1. a 93/2016. (IV.11.) VB sz. határozatnak 3. pontját hatályon kívül helyezi, 

2. a parkolási övezet kezdetét és végét jelző táblák a Petőfi Sándor utca és a 

Lövész utca közvetlen találkozásához kerüljenek elhelyezésre, 

3. a Petőfi Sándor utca és a Lövész utca találkozásánál lévő téren kerüljenek 

kialakításra újabb fizetős parkolóhelyek – murvás vagy zúzalékos szórással – 

úgy, hogy az ingatlantulajdonosok ki és behajtását ne akadályozzák, valamint 

az árvízi védművet ne érintsék, 

4. a Bükkös patak árvízvédelmi tötésének a parkoló autóktól való megóvása 

érdekében kerüljön kihelyezésre a Petőfi utca - Lövész utca sarkára egy 

behajtani tilos tábla kivéve engedéllyel és árvízi védekezés feliratú kiegészítő 

táblával, 

5. felkéri a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját a határozat 

végrehajtására a közutak, közterületek és hidak üzemeltetése tárgyában kötött 

közszolgáltatási szerződés keretének terhére. 

 

 Felelő s: VSZN Zrt. vezérigazgatója 

 H a tá ridő : 2016. június 15. 

 Vég rehajtá sá ért kö zv et lenül f elelő s: VSZN Zrt. Közterület-fenntartási divízió 
 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Megkérdezi, hogy a IV. határozati javaslattal kapcsolatban 

van-e kérdés.  
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Zakar Ágnes bizottsági tag: Ismerteti az álláspontját, miszerint a javaslat forgalomtechnikai 

gondot fog jelenteni, mert a lakók nem tudnak parkolni a saját utcájukban, de még kihajtani 

sem. Véleménye szerint a 7 és 8 óra között elrendelt megállni tilos korlátozás nem oldja meg 

a fennálló problémát. Fontosnak tartja, hogy egyeztessenek az ott élőkkel és az érintett 

pedagógusokkal, ezt követően hozzanak döntést. Hiányolja, hogy területi képviselőként nem 

vonták be az előterjesztés előkészítésébe. Szeretné, ha ebben a kérdésben most nem hoznának 

döntést. Javasolja, hogy a tábla arrébb helyezéséről viszont hozzanak határozatot, mert egy 

lakó a tábla miatt nem tud megállni a háza előtt. 

 

Lontai Tamás bizottsági tag: Célszerűnek tartja a kérdés megvizsgálását. 

 

Szegedi István bizottsági tag: Elbizonytalanodott ebben a kérdésben, de utánanézett és 

véleménye szerint a javaslat azt jelenti, hogy legfeljebb 5 percig meg lehet állni a kijelölt 

részen. A kiegészítő tábla pedig azt jelzi, hogy a tilalom mely időszakban áll fenn, tehát ebben 

az esetben 7 és 8 óra között áll fenn a tilalom. Véleménye szerint ez a tábla megfelelően 

biztosítja a szülők számára a megállás lehetőségét 7 és 8 óra között, illetve az idő korláton 

kívül a parkolás lehetőségét az ott élők számára. 

 

Tóth Tibor útügyi ménrök: Javasolja, hogy a kérdéses pontot tárgyalják meg a következő 

hónapban. Még egyszer lefolytatja a szükséges egyeztetéseket és előkészíti a javaslatot a 

következő bizottsági ülésre. 

  

Kun Csaba bizottsági elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában javasolja, hogy a 

Bizottság a következő hónapban folytassa a napirendi pont tárgyalását, illetve döntsenek a 

határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően a tábla áthelyezéséről. Felkéri a Bizottság 

tagjait, hogy erről szavazzanak. 

 

A Városfejlesztési Bizottság egybehangzó 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

120/2016. (V.9.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

27/2008. (IX.10.) Önk. rendelet 2/c mellékletében, a bizottságra átruházott 

hatáskörök 10. pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy: 

1. a 66/2016.  (III.7.) VB sz. határozatának 1. pontját annyiban módosítja, hogy a 

Lehel utcánál lévő tábla kerüljön egy kapubejárattal visszább a 11-es főút felé, 

valamint további módosítását - egyeztetéseket követően - a júniusi ülésén újból 

tárgyalja, 

2. felkéri a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját a határozat 1. 

pontjában foglaltak végrehajtására, a közutak, közterületek éshidak 

üzemeltetése tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés keretének terhére. 

  

Felelő s: VSZN Zrt. vezérigazgatója 

 H a tá ridő : 2016. május 27. 

Vég rehajtá sá ért kö zv et lenül felelő s: VSZ NZrt. Közterület-fenntartási, útügyi mérnök 
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Kun Csaba bizottsági elnök: Megkéri az útügyi mérnököt, hogy röviden foglalja össze az V. 

számú határozati javaslat indokolását.  

 

Tóth Tibor útügyi ménrök: Röviden ismerteti az Egres utcai tervek lényegi pontjait. Várja a 

kapcsolódó kérdéseket. A tervrajzokba is be tudnak most tekinteni a bizottsági tagok. 
  

 

Lontai Tamás bizottsági tag elhagyja a tárgyaló termet. A Bizottság jelenlévő tagjainak 

létszáma: 6 fő. 
 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában javasolja, hogy a 

Bizottság fogadja el a határozati javaslatban foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési Bizottság egybehangzó 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

121/2016. (V.9.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

27/2008. (IX.10.) Önk. rendelet 2/c mellékletében, a bizottságra átruházott 

hatáskörök 10. pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy: 
 

1. az Egres utcai hídhoz és az Egres utca – Nap utca torkolatához 

közlekedésbiztonsági okokból – beláthatóság biztosítása céljából – kerüljön 

kihelyezésre egy 70 cm átmérőjű forgalombiztonsági tükör az Egres utcai híd 

óvoda felőli oldalára az Óvíz utca csatlakozásához a híd átépítésének ideéig, 

2. az Egres utca – Nap utca torkolatához szintén a balesetveszélyes helyzet 

csökkentésére kerüljön kihelyezésre egy 60 cm átmérőjű forgalombiztonsági 

tükör, 

3. felkéri a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját a határozat 

végrehajtására a közutak, közterületek és hidak üzemeltetése tárgyában kötött 

közszolgáltatási szerződés keretének terhére. 
 

 Felelő s: VSZN Zrt. vezérigazgatója 

 H a tá ridő : 2016. június 15. 

 Vég rehajtá sá ért kö zv et lenül felelő s: VSZN Zrt. Közterület-fenntartási divízió 

 

 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Megkérdezi, hogy a VI. határozati javaslattal kapcsolatban 

van-e kérdés. Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja, hogy a Bizottság fogadja el a 

határozati javaslatban foglaltakat. 

 
A Városfejlesztési Bizottság egybehangzó 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 
122/2016. (V.9.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
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27/2008. (IX.10.) Önk. rendelet 2/c mellékletében, a bizottságra átruházott 

hatáskörök 10. pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy: 

 

1. a Pannónia utca óvoda előtt kerüljön kialakításra egy áruszállítási megállóhely 

egy várakozni tilos és egy kiegészítő, „kivétel áruszállítás” táblával, valamint 

felfestéses megerősítéssel rakodóhely az óvodai étkezési és egyéb áruszállítás 

céljára, 

2. felkéri a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját a határozat 

végrehajtására a közutak, közterületek  és hidak üzemeltetése tárgyában 

kötött közszolgáltatási szerződés keretének terhére. 

 

 Felelő s: VSZN Zrt. vezérigazgatója 

 H a tá ridő : 2016. június 15. 

 Vég rehajtá sá ért kö zv et lenül felelő s: VSZN Zrt. Közterület-fenntartási divízió 

 

 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Megkérdezi, hogy a VII. határozati javaslattal kapcsolatban 

van-e kérdés. Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja, hogy a Bizottság fogadja el a 

határozati javaslatban foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési Bizottság egybehangzó 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

123/2016. (V.9.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

27/2008. (IX.10.) Önk. rendelet 2/c mellékletében, a bizottságra átruházott 

hatáskörök 10. pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy: 

 

1. a Bajcsy-Zsilinszky utcai közkút környezetének az illegális parkolásból való 

kizárása érdekében a kút előtti és melletti terület a gépjárműforgalom elől egy 

folyamatos fehér, „ún” záróvonal felfestésével kerüljön elválasztásra a 

Bajcsy- Zsilinszky utcának a bal oldalától ezen a szakaszon, 

2. felkéri a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját a határozat 

végrehajtására a közutak, közterületek és hidak üzemeltetése tárgyában kötött 

közszolgáltatási szerződés keretének terhére. 

 

 Felelő s: VSZN Zrt. vezérigazgatója 
 H a tá ridő : 2016. június 15. 
 Vég rehajtá sá ért kö zv et lenül felelő s: VSZN Zrt. Közterület-fenntartási divízió 

 

 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Megkérdezi, hogy a VIII. határozati javaslattal kapcsolatban 

van-e kérdés. Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja, hogy a Bizottság fogadja el a 

határozati javaslatban foglaltakat. 
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A Városfejlesztési Bizottság egybehangzó 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 
124/2016. (V.9.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. rendelet 2/c mellékletében, a bizottságra átruházott 

hatáskörök 10. pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy: 

 

1. a Kálvária utca felső szakaszának forgalomlassítása céljából kerüljön 

megvizsgálásra, hogy forgalomdinamikai sziget vagy szigetek szükségesek-e 

a kellő sebességcsökkentések eléréséhez vagy más forgalomdinamikai 

eszközökkel - pl. forgalomcsillapító korlátok - is elérhető-e a kellő eredmény; 

illetve a változtatások milyen költségeket igényelnének, 

2. felkéri a városfejlesztési alpolgármestert, hogy a vizsgálat eredményéről a 

következő Városfejlesztési Bizottsági ülésére készítsen tájékoztatót. 

 
 Felelő s: Városfejlesztési alpolgármester 
 H a tá ridő : 2016. május 31. 
 Vég rehajtá sá ért kö zv et lenül felelő s : Útügyi mérnök 

 

 

Lontai Tamás bizottsági tag megérkezik az ülésterembe. A Bizottság jelenlévő tagjainak 

létszáma: 7 fő. 

 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Megkérdezi, hogy a IX. határozati javaslattal kapcsolatban 

van-e kérdés. Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja, hogy a Bizottság fogadja el a 

határozati javaslatban foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési Bizottság egybehangzó 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

125/2016. (V.9.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. re1ndelet 2/c mellékletében, a bizottságra 

átruházott hatáskörök 10. pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy: 

 

1. a Rügy utca súlykorlátozása és lakó-pihenő övezetbe vonása céljából 

kerüljön megvizsgálásra, hogy a Rügy utca megfelel-e a „Lakó-pihenő” 

övezeti paramétereknek illetve milyen költségekbe kerülne a kért  átsorolás 

megvalósítása, 

2. felkéri a városfejlesztési alpolgármestert, hogy a vizsgálat eredményéről a 

következő Városfejlesztési Bizottsági ülésére készítsen tájékoztatót. 
 

 Felelő s: Városfejlesztési alpolgármester 
 H a tá ridő : 2016. május 31. 
 Vég rehajtá sá ért kö zv et lenül felelő s : Útügyi mérnök 
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9. Tájékoztató Városfejlesztési Bizottság által hozott forgalomtechnikai 

döntések megvalósulásáról (bizottsági) 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Kérdés, hozzászólás 

hiányában megállapítja, hogy a Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 
 

 

10.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és 

korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 23/2007. (IV.13.) 

Önk. rendeletének módosításáról 
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Felkéri a Közigazgatási és Adó Iroda vezetőjét, hogy 

ismertesse az általa előkészített előterjesztéseket. 

 

dr. Ligetfalvi Kinga Közigazgatási és Adó Iroda vezető: Röviden összefoglalja az 

előterjesztés tartalmát. Ismerteti a rendelet szövegének szükségszerű pontosításait. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a 

Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési Bizottság egybehangzó 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

126/2016. (V.9.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város 

forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott 

övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. rendeletének 

módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 
 

 

Horváth Győző bizottsági tag  elhagyja az üléstermet. A Bizottság jelenlévő tagjainak 

létszáma: 6 fő. 

 

 

11.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Szentendre Város területén az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 

szóló 24/2007. (V.30.) Önk. számú rendeletének módosításáról 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Felkéri a Közigazgatási és Adó Iroda vezetőjét, hogy 

ismertesse az előterjesztés lényegi pontjait. 

 

dr. Ligetfalvi Kinga Közigazgatási és Adó Iroda vezető: Röviden összefoglalja az 

előterjesztés tartalmát. Ismerteti a rendelet szövegének szükségszerű pontosításait. 
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Szegedi István bizottsági tag: Jelzi, hogy Szentendrén szinte alig található olyan vendéglátó 

egység, amelyik 11 óra után nyitva lenne. A nyitvatartási korlátozás meglátása szerint az 

egyetlen olyan helyre vonatkozik, amelyik hajnali 5-ig nyitva tart. Legalább ezt az egy helyet 

meg kellene tartani és nem korlátozni kéne. Javasolja, hogy legalább a hétvégi nyitvatartási 

korlátozástól tekintsenek el. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Ez is tény, meg az is tény, hogy többnyire eldurvulnak ezek a 

szórakozó helyek, és a környéken élők életét keményen érinti és pihenését veszélyeztetik. 

 

dr. Ligetfalvi Kinga Közigazgatási és Adó Iroda vezető: A jelen módosítás 3 vendéglátó 

hely nyitvatartási idejét korlátozza. A rendőrség és a lakosság részéről is megkeresést kaptak,  

hogy tegyenek valamit a környék nyugalmának megőrzése érdekében. 

Az étterem tulajdonosával több ízben történt egyeztetés, hatósági eljárásokat és vezetői szintű 

megbeszéléseket is folytattak a probléma megoldása érdekében. 

 

Holló István bizottsági tag: Véleménye szerint első sorban a rendőrségnek kéne a 

randalírozókkal szemben intézkednie, nem az önkormányzatnak. Nyilvánvaló, hogy a 

rendbontókat először a szórakozó hely tulajdonosa szólítja fel, és ha ez nem hatásos, akkor a 

rendőrség tud intézkedni. Valami megoldást kellene találni, mert kulturált körülmények 

között véleménye szerint nyitva lehet egy vendéglátó egység hajnalig. Tudni kell arról, hogy a 

fiatalok körében csak „halott városként” van nyilvántartva Szentendre, inkább elmennek 

Budapestre. Nem tartja szerencsésnek ezt a nagyon szigorú korlátozást.  

 

Kun Csaba bizottsági elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a 

Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési Bizottság 3 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

127/2016. (V.9.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szentendre 

Város területén az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 24/2007. (V. 30.) Önk. 

számú rendeletének módosításáról készült előterjesztést. A Bizottság az előterjesztésben 

foglaltakat nem támogatja. 
 

 

12.  Tájékoztató az adóbevételek és adóhátralékok 2016. I. negyedévi 

alakulásáról (bizottsági) 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Kérdés, hozzászólás 

hiányában megállapítja, hogy a Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 
Horváth Győző bizottsági tag megérkezik az ülésterembe. A Bizottság jelenlévő tagjainak 

létszáma: 7 fő. 
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13.  Tájékoztató a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás által Szentendrén létesítendő regionális 

hulladékátrakó és hulladékudvar helyzetéről 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Köszönti a Városi Szolgáltató NZrt. (a továbbiakban röviden: 

VSZ NZrt.) munkatársait. Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Kérdés, hozzászólás 

hiányában megállapítja, hogy a Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

14.  Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2015. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadásáról 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát. Felkéri a VSZ 

NZrt. vezérigazgatóját, hogy indokolja részletesen a veszteség mértékét.  

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: Összességében a kimutatott 217 millió forint 

negatív eredményének kisebb része kapcsolható 2015-höz. Ez hozzávetőlegesen 80 millió 

forint, amely a közétkeztetési és távfűtési divízió működése miatt keletkezett. A közétkeztetés 

terén egy nem megfelelő díjmegállapítás, illetve többletfeladat-ellátás miatt keletkezett 

veszteség. A 2016. évi üzleti tervükben jelezték ezt a nehézséget és már megtörtént a 

díjemelés. Az alacsonyabb I. negyedévi távhő támogatás is veszteséget okozott a cégnek. Az 

utolsó negyedévben ez rendezésre került, már magasabb a támogatás mértéke. A fennmaradó 

137 millió forint veszteség a hideg energiát biztosító hűtő felértékelését követő veszteségből 

és a likviditási hiányból ered. A likviditási hiányt már évek óta görgeti a cég. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Megkérdezi, hogy végre hajtották-e a felügyelő bizottság 

maradvány érték számításra, illetve az adó-folyószámla és a főkönyv szinkronizációjára 

felhívó határozatában foglaltakat, április 26-ai határidővel. 

 

Nagy-Lászka Stella VSZ NZrt. gazdasági vezető: Részben tettek eleget ennek a 

határozatnak. Az adó-folyószámla egyeztetését végrehajtották. A maradványérték számításra 

vonatkozó figyelem felhívás végrehajtása folyamatban van, de hosszabb időt vesz igénybe, 

mivel ez több évtizedre visszamenő tárgyi eszköz felülvizsgálatát és elszámolását jelenti. 

Megítélése szerint ennek eredménye még 2-3 millió forint értékben ronthat az eredményen, 

emiatt figyelem felhívás maradt a könyvvizsgálói jelentésben. Ez a tétel 2016-ban kerül 

rendezésre. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Örömmel látja, hogy az üzleti tervet megvizsgálta a felügyelő 

bizottság. Megkérdezi, hogy volt-e valami érdemi kérdésük, meglátásuk a mérlegbeszámoló 

kapcsán. 

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: A felügyelő bizottsági jegyzőkönyv 

megtekintését javasolja, mert ebben követhetők a felvetett részletkérdések. Számára a 

legfontosabb, hogy a felügyelő bizottság egyhangúlag elfogadta a beszámolót. 
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Kun Csaba bizottsági elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a 

Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési Bizottság egybehangzó 7 igen  szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

128/2016. (V.9.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a Városi Szolgáltató Zrt. 2015. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról 

készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja. 

 

 

15.  Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatási 

tevékenységének 2015. évi elszámolásáról 

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

hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési Bizottság egybehangzó 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

129/2016. (V.9.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenységének 2015. 

évi elszámolásáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 
 

 

16.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.4.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Felkéri a VSZ NZrt. jogtanácsosát, hogy ismertesse a 

rendeletmódosítás lényegi pontjait. 

 

dr. Huszár Adrienn VSZ NZrt. jogász: Röviden összefoglalja a módosítás indokait. 

Hatályba lépett a hulladékgazdálkodásról szóló törvény módosítása és az ehhez kapcsolódó 

módosításokra került most sor, amelyet korábban már egyeztettek a Képviselő-testülettel.  

Apró pontosításokkal a szöveg egyértelművé tételére törekedtek. Emiatt vált szükségessé a 

közszolgáltatási szerződés módosítása is. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: A 12. §-nál javasolja megvizsgálni, hogy a díjhátralékkal nem 

rendelkezők esetében illesszék be az ingyenesen szót. Más is beszállít hulladékot, akikkel 

nincs érvényes szerződés, akik ezért kötelesek díjat fizetni. Célszerűnek tartaná 

megkülönböztetni a szolgáltatást igénybe vevőket.  
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dr. Huszár Adrienn VSZ NZrt. jogász: Jelenleg a szabályozások köre még nem teljes. A 

teljes körű jogszabályi rendezés után tudják ezt a javaslatot érdemben vizsgálni.  

A haszonanyag átadás és az ebből keletkező bevétel kezelésének rendje egyelőre még nem 

tisztázott. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a 

Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési Bizottság 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot 

hozza: 

130/2016. (V.9.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete 

módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 
 

 

 

17.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a Városi Szolgáltató 

Nonprofit Zrt. között létrejött, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 

 

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

hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési Bizottság 5 igen és 2 tartózkodás szavazattal a következő határozatot 

hozza: 

131/2016. (V.9.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a Szentendre Város Önkormányzata és a Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. között létrejött, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 

közszolgáltatási szerződés módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

 

18.  Előterjesztés Szentendre Város épületeinek karbantartása, üzemeltetése 

tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 

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

hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési Bizottság 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot 

hozza: 
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132/2016. (V.9.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a Szentendre Város épületeinek karbantartása, üzemeltetése tárgyában 

kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

19.  Előterjesztés az élelmezési nyersanyag közbeszerzésről 

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

hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési Bizottság egybehangzó 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

133/2016. (V.9.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta az élelmezési nyersanyag közbeszerzésről készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

20.  Előterjesztés a földgáz közbeszerzésről 
 

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

hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési Bizottság egybehangzó 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

134/2016. (V.9.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a földgáz közbeszerzésről készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

21.  Előterjesztés Party kukák telepítéséről a Duna korzón 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát.  

 

Lontai Tamás bizottsági tag: Megkérdezi, hogy pontosan kiszámításra kerültek-e a 

felmerülő költségek. Leegyszerűsítettnek látja az előterjesztésben található számítást, nem 

tértek ki a szállítási díjra. Milyen időszakra esne a hulladékgyűjtők kihelyezése? 

Rendelkezésre áll-e a szükséges forrás?  

 



 

24 

Szegedi István bizottsági tag: Ma már beszélgettek arról, hogy meddig tartanak nyitva a 

szórakozó helyek A Duna korzó, egyéb lehetőség hiányában, kedvelt helye a fiataloknak. 

Ennek a velejárója, hogy minden este szétdobálják a szemetet, eldobják az üvegeket. Ez 

részben az ő hibájuk, részben nem, mivel kevés a Duna parton található hulladékgyűjtők 

kapacitása kicsi. Ennek a naponkénti takarításnak is van költsége. Ezt össze lehet hasonlítani 

az általuk felvetett megoldással. Természetesen ez egy felvetés, ami nem nyújt hosszú távú 

megoldást, de kezeli a kialakult problémát. Érdemes lenne a hosszú távú megoldást keresni. A 

Duna korzón keresték az éttermeket üzemeltetőkkel a kapcsolatot a parti szemetelés miatt. 

Nekik is gondot okoz a fiatalok esti, hétvégi szemetelése, sok esetben ők takarítanak most is 

utánuk. Magasak a bérleti díjak, még sincs kielégítő hulladékgyűjtési szolgáltatás a város 

részéről. A témával megkeresett hat étterem tulajdonos közül négyen elvállalták a kukák 

kihelyezését, ezt nyilatkozattal is igazolták. Hangsúlyozza, hogy csak esténként lennének kint 

a hulladékgyűjtők, ezeket nem látnák napközben a turisták. Terveik szerint csütörtök este 10 

óra után helyeznék ki a hulladékgyűjtőket. Tehát a várostól valóban csak a kukák beszerzését 

és azok ürítését kérik. 

Véleménye szerint sokkal egyszerűbb az összegyűjtött hulladék kezelése, mintsem az eldobált 

szemété és az üvegszilánkoké. Ha csökken az eldobált szemét mértéke, akkor csökkenni fog a 

szükséges takarítás mértéke is. Amennyiben ezáltal kulturáltabb lesz a város, akkor ez egy jó 

befektetés. 22 hétvégével számítva a 66 db szállítás megközelítőleg 750.000 Ft. A környék 

takarításának költségével lehetne ezt összehasonlítani. Nincs a parton megfelelő mennyiségű 

hulladékgyűjtő. A fiatalok ki vannak szorítva a szórakozóhelyekről, ezért a gáton van 

esténként a bázisuk, ahol esznek és isznak. Javasolja, hogy mindenki sétáljon el arra egyszer 

péntek este a tanítási szünet időszakában. Vannak olyan iskolák, akik felvállalnák a 

hulladékgyűjtők dekorációját. Reméli, hogy a fiatalos feliratok kedvet adnak a 

hulladékgyűjtők használatához, természetesen nem garantált, hogy ezeket nem fogják 

megrongálni. A kukák kihelyezésekor vállalják az étteremtulajdonosok a kommunikációval 

kapcsolatos feladat ellátását is, amikor felhívják a figyelmet az eldobált szemétért járó 

szankciókra, ehhez a polgárőrség segítségét is célszerű lenne igénybe venni. Ez nem járőr 

szolgálat lenne, hanem csupán figyelemfelhívás. Ha a Bizottság nem támogatja az 

előterjesztésben foglaltakat, akkor tegyen javaslatot a probléma megoldására más módon, de 

az nem megoldás, hogy szemetes és üvegszilánkos a töltés. 

 

Lontai Tamás bizottsági tag: Egyet ért azzal, hogy szükséges kezelni a hétvégi reggelek 

után keletkező hulladékot. Jó hír, hogy ebben a vendéglátósok partnerek, de nem tudja, hogy 

mennyire fognak kitartani ebben a feladatban 4 hónapon keresztül. Ismeretei szerint a VSZ 

NZrt. is keresi a probléma megoldását a kihelyezett hulladékgyűjtők számának növelésével. 

Jó dolog, hogy ilyen ötletekkel áll elő a TESZ, amiből kampányt csinálnak, azonban a város 

fizeti meg a költségeket és a VSZ NZrt. oldja meg ténylegesen a problémát. A költségek 

vizsgálatára szükség van. Javasolja, hogy finanszírozza legalább részben a TESZ az ötletének 

megvalósítását. Véleménye szerint az iskolákban egyfajta oktató kampány keretében lehetne 

bevezetni a kuka dekorálást, hogy a gyerekekben is erősödjön a környezettudatos magatartás. 

A Dumtsa korzó programsorozat megrendezése során is felmerül hasonló probléma, amit 

nagyobb méretű kukák kihelyezésével eredményesen megoldottak. 

 

Vadkerti István bizottsági tag: Javasolja, hogy ne politizáljanak. A jó az jó, a rossz az rossz. 

Ha van egy jó ötlet, azt teljes mértékben finanszírozhatja a város. Messzemenően támogatja 

az ötletet és említ egy horvátországi példát, ahol a vendégek az adott étterem 

hulladékgyűjtőjét használták, és a felületüket reklám célra hasznosították. 

A tologatható kukákat aggályosnak tartja. Azzal a kikötéssel tudja támogatni az ötletet, hogy 

a logókkal az éttermekhez kapcsolják a hulladékgyűjtőket. 

Az iskolák bevonását nagyon kedves ötletnek tartja, mert ennek nevelő hatása is van. 
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Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: Érzékelték a problémát. Keresik a megoldást. 

A rendezvények idején jól beváltak az ideiglenesen kihelyezett hulladékgyűjtő edények. Már 

második éve tavasztól őszig a Duna korzón is hétvégenként kétszer is kiürítik a 

hulladékgyűjtő kosarakat (délelőtt/délután). Szombat, vasárnap, hétfőn azonban szükség van a 

kézi hulladékgyűjtésre a Duna korzón. Személyes tapasztalata, hogy a szabálykövető 

magatartás nem mindenkinél érhető el. A legnagyobb gondot az összetört üvegszilánkok 

eltakarítása jelenti. Megemlíti, hogy hétvégén nincs lakossági hulladékgyűjtés. Meg kell 

vizsgálni a technikai lehetőségeket, illetve célszerű lenne, ha nem a lakossági árakkal 

számolnának a költségek vizsgálatakor. 

 

 

Zakar Ágnes bizottsági tag elhagyja az üléstermet. A Bizottság jelenlévő tagjainak létszáma: 

6 fő. 
 

 

Szegedi István bizottsági tag: Elmondja, hogy a kezdeményezés nem kifejezetten a TESZ-é, 

hanem a korzón működő vendéglátósok kezdeményezték, hogy jó lenne egy szelektív 

hulladékgyűjtő a közvetlen környezetükben. Átgondolták, hogy ez viszont nem illeszthető a 

városképbe. Ezt tovább gondolva készítették el a jelen előterjesztést. Hangsúlyozza, hogy ez 

nem egy hosszú távú megoldás, hanem ez egy fiataloknak szóló, nevelő szándékú rendszer, 

amit érdemes lenne megpróbálni, a környezettudatosságra szoktatás első lépése lehetne. 3 hét 

múlva, ha nem működik a rendszer, akkor átgondolható. A lényeg az, hogy keresni szükséges 

a Szentendréhez méltó megoldást, ez a zárszava az előterjesztésnek. 

 

Lontai Tamás bizottsági tag: Örül annak, hogy történtek háttérszámítások. A VSZ NZrt. 

vezérigazgatója által elmondottak alapján úgy látja, hogy kalkuláció nem egészen pontos. 

Véleménye szerint gondot okozhat, ha a kukák nincsenek rögzítve. A fiatalok többsége nem a 

szórakozó helyen szerzi be az által fogyasztott ételt, italt, így az éttermekhez kötődő 

hulladékgyűjtők megvalósítása nem tűnik annyira célszerűnek. A kihelyezett hulladékgyűjtő 

kosarak méretét vagy számát kellene inkább növelni. Ötlete, hogy a VSZ NZrt. helyezzen ki 

hulladékgyűjtő zsákokat a gyűjtő kosarak megtelése esetére. Kuka térképet lehetne készíteni. 

Rendezvényszervező cégekkel tart kapcsolatot, akiknek a bevonásával elképzelhetőnek tart 

egy hulladékgyűjtési kampányt. 

 

dr. Török Balázs városfejlesztési polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy a múlt 

évhez hasonlóan, amikor a Bodgányi utcában és a Duna korzón növelték a szemétgyűjtő 

kosarak számát, folytatódik a fejlesztés. Ebben az évben már valamennyi kandelláberre 

hulladékgyűjtő kosarat fognak kihelyezni, illetve pótolni fogják a megrongáltakat. Sajnálatos 

módon nem hosszú életűek ezek a hulladékgyűjtők. 

 

Holló István bizottsági tag: Több szeméttartóra és gyakoribb hulladékürítésre van szükség. 

Célszerű lenne olyan megoldást keresni, amelyik nem ad vitákra okot. Fontosnak tartja a 

kukák rögzítését. Lehet kísérletezni dizájnnal és neveléssel, de nem biztos abban, hogy ez a 

megoldás eredményre vezet. 

 

Szegedi István bizottsági tag: Egyetért a felvetett ötletekkel. De azt is vizsgálni szükséges, 

hogy melyik a célszerűbb, költségtakarékosabb megoldás. Fontosnak tartja, hogy legalább 

megpróbálják a környezettudatos nevelést. A rögzített hulladékgyűjtők mindig láthatóak, 

akkor is, amikor nincs is rájuk szükség. Tudomásul kell venni, hogy a szemetelésben is van 

csúcs időszak. Ezt az igényt véleménye szerint jobban szolgálják a mobilizálható 

hulladékgyűjtők. 
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dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester: Pedagógia kérdésé vált ez az ügy. Rossz 

szokások megváltoztatása komoly időt vesz igénybe.  Zakar Ágnes képviselő asszony már 17 

évvel ezelőtt elindította a Bükkös patak parti nagytakarítás, amelynek valóban társadalmi 

nevelő hatása van, ahogy a Föld napi szemétgyűjtési programot már több éve folytatják és 

lassan már egy hetes a programja. Ebben a TESZ is részt vesz. Hogy az óvodákban, 

iskolákban zöld programok vannak, ennek nevelő hatása van.  

 

Szegedi István bizottsági tag: Az étterem tulajdonosok részéről merült fel az igény és ők is 

és személy szerint is fontosnak tartják a nevelő hatást. A fiatalok figyelmét fel kellene hívni 

arra, hogy ne szemeteljenek a korzón és a parton. Meg kéne tenni a probléma megoldására az 

első lépést. Ha nem változtatnak, akkor nem várható változás sem. 

 

Lontai Tamás bizottsági tag: Egyetért a városfejlesztési alpolgármester véleményének 

tartalmával. 1 üveg bor után előfordulhat, hogy a társadalmi feladatok elhomályosulnak. 

Javasolja, hogy várják meg a hulladékgyűjtő kosarak kihelyezése és ürítése kapcsán 

bekövetkező változásokat, ha ez nem elégséges, akkor kereshetnék tovább a megoldást. 

 

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

hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési Bizottság 2 igen, 1 nem és 3 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

135/2016. (V.9.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a  Party kukák telepítéséről a Duna korzón című előterjesztést. A 

Bizottság az előterjesztésben foglaltakat nem támogatja. 

 

 
Szegedi István bizottsági tag elhagyja az üléstermet. A Bizottság jelenlévő tagjainak létszáma: 

5 fő. 

 

 

22.  Tájékoztató a Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Divízió szilárd 

hulladék kezeléséről és a köztisztaság helyzetéről 2016. I. negyedévében 

(bizottsági) 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Kérdés, hozzászólás 

hiányában megállapítja, hogy a Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

23.  Tájékoztató a parkolás bevételeinek és helyzetérnek alakulásáról 2016. 

I. negyedévi alakulásáról (bizottsági) 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Kérdés, hozzászólás 

hiányában megállapítja, hogy a Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 
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24.  Likviditási és pénzügyi kimutatással (bizottsági) 
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti a kimutatásban foglaltakat. Kérdés, 

hozzászólás hiányában megállapítja, hogy a Bizottság a likviditási és pénzügyi kimutatásban 

foglaltakat tudomásul vette. 

 

 

 

25.  Előterjesztés Szentendrére készülő településrendezési eszközökkel 

kapcsolatos Telepítési Tanulmánytervek és településrendezési 

szerződések elfogadásáról (Vasúti villasor, Vadon Háza, Rózsa utca) 

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

hogy a határozati javaslat 1-3. pontjáról külön-külön szavazzanak. Elsőként a Vasúti 

villasorra vonatkozó részt tárgyalják. A Tüzép telep területével kapcsolatban a Budai 

Befektetők Csoportja Kft. kereste meg az önkormányzatot. Felkéri a főépítészt, hogy 

egészítse ki az általa elmondottakat. 

 

Aba Lehel főépítész: Röviden összefoglalja a lényegi elemeket. Három telepítési tanulmány 

tervről van szó, amelyet már korábban a Városfejlesztési bizottság részleteiben tárgyalt. A 

Vasúti villasor menti tulajdonosi körrel jó úton halad a megegyezés, azonban az ehhez 

kapcsolódó szerződés meg nem áll olyan szinten, hogy be lehetett volna terjeszteni 

elfogadásra. Meghívottként részt vesz az ülésen a Budai Befektetők Csoportja Kft.-nek 

képviselője dr. Kun Péter ügyvéd. Várja a Vasúti villasor menti beépítés ügyéhez kapcsolódó 

kérdéseket. 

 

dr. Kun Péter ügyvéd: Hosszú folyamat eredményeként tartanak ott, hogy a telepítési 

tanulmányterv elkészülhetett. A szerződés kapcsán megszületett az elvi megállapodás a 

feltételrendszerről. Jelenleg ezeknek a részleteit dolgozzák ki. Megköszöni, hogy részt vehet 

az ülésen és szívesen válaszol a felmerülő kérdésekre. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Megkérdezi, hogy a felszíni vízelvezetés milyen módon kerül 

megoldásra, kit terhel ennek a költsége. 

 

Aba Lehel főépítész: A felszíni vízelvezetés még tervezési stádiumban van. Ez a város 

vállalása a lakóterületi fejlesztésre szánt övezettől. A fejlesztési területen belüli 

vízelvezetésért a beruházó felelős. Tóth Tibor útügyi mérnök szakági tervezőkkel egyeztetett 

erről. Többfajta megoldási lehetőség kínálkozik. Előzetes becslések szerint ennek költsége 

nem haladja meg a 30 millió forintot (Szabadkai út felőli elvezetés bővítés és átemelők 

beépítése és a hálózati nyomvonal megépítése). 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: További kérdés hozzászólás hiányában indítványozza, hogy 

szavazzanak a határozati javaslat 1. pontjának megtárgyalásra és elfogadásra javasolásáról. 

 

A Városfejlesztési Bizottság (4) igen és (1) tartózkodás szavazattal támogatja a határozati 

javaslat 1. pontjában foglaltakat. 
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Kun Csaba bizottsági elnök: Következő téma a Vadon háza projekthez kapcsolódó terv. 

  

Aba Lehel főépítész: A koncepció itt sem változott a korábbiakhoz képest. Röviden 

ismertetni a terveket. Jogi és gazdasági szempontból végiggondolt a fejlesztés. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: További kérdés hozzászólás hiányában indítványozza, hogy 

szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjának megtárgyalásra és elfogadásra javasolásáról. 

 

A Városfejlesztési Bizottság egybehangzó (5) igen szavazattal támogatja a határozati javaslat 

2. pontjában foglaltakat. 

 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Következő téma a Rózsa utcai fejlesztéshez kapcsolódó terv. 

  

Aba Lehel főépítész: A koncepció itt sem változott a korábbiakhoz képest. Röviden 

ismertetni a terveket. Kidolgozásra kerültek a lehetséges telekosztási módok. Szolgalmi jog 

fennállása miatt az önkormányzat inkább egy másik telek tulajdonjogát szerezné meg. 

 

Holló István bizottsági tag: Szükséges az árkok kitakarítása, egy átemelő és egy áteresz 

kiépítése. Működő vízelvezetés van, de a terhelés növekedésével indokolt lesz az átemelő 

kiépítése. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: További kérdés hozzászólás hiányában indítványozza, hogy 

szavazzanak a határozati javaslat 3. pontjának megtárgyalásra és elfogadásra javasolásáról. 

 

A Városfejlesztési Bizottság egybehangzó (5) igen szavazattal támogatja a határozati javaslat 

3. pontjában foglaltakat. 
 
 

A Városfejlesztési Bizottság a következő határozatot hozza: 
 

136/2016. (V.9.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a Szentendrére készülő településrendezési eszközökkel kapcsolatos 

Telepítési Tanulmánytervek és településrendezési szerződések elfogadásáról (Vasúti 

villasor, Vadon Háza, Rózsa utca) készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

 

26.  Beszámoló a belső ellenőrzés 2015. évi tapasztalatairól 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden összefoglalja a beszámoló tartalmát. Kérdés, 

hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A  Városfejlesztési  Bizottság  4 igen  és  1  tartózkodás  szavazattal  a  következő  határozatot  
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hozza: 

137/2016. (V.9.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a belső ellenőrzés 2015. évi tapasztalatairól készült beszámolót, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

27.  Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető 

Kft. üzemeltetésében lévő sportpályák jövőbeni hasznosításáról 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát.  

 

Lontai Tamás bizottsági tag: Megkérdezi, hogy eldöntött kérdés-e, hogy az önkormányzat 

átveszi az izbégi sportpályát. Történt-e megállapodás Fitos Józseffel? Véleménye szerint ez a 

kérdés nem annyira egyszerű, hogy lejárt a szerződés. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Valóban lejár a szerződése. Amennyiben nem lesz ezzel 

elégedett, akkor lehetősége van per indítására. További kérdés, hozzászólás hiányában 

indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztésben 

foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési Bizottság egybehangzó 4 igen és 1 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

138/2016. (V.9.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. 

üzemeltetésében lévő sportpályák jövőbeni hasznosításáról készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

28.  Előterjesztés Szentendre Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálatáról 

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

hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési Bizottság egybehangzó 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

139/2016. (V.9.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a Szentendre Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálatáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 
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29.  Tájékoztató a Ferenczy Múzeum 2016. március 1. – 31. közötti főbb 

költségvetési vonatkozású történéseiről (bizottsági) 
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Kérdés, 

hozzászólás hiányában megállapítja, hogy a Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 

 
 

Több napirendi pont hiányában az elnök az ülést 17.45 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 
   Kun Csaba             Lontai Tamás 

bizottsági elnök            bizottsági tag 


