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10/a/2016. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

 
Készült:  Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési 

Bizottságának 2016. szeptember 5-én tartott NYÍLT üléséről 

Helye:       Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyisége 

Jelen vannak: 

Városfejlesztési Bizottság részéről: 
Kun Csaba bizottsági elnök 
Holló István bizottsági tag 
Horváth Győző bizottsági tag 
Szegedi István bizottsági tag 

 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

  dr. Török Balázs   városfejlesztési alpolgármester 

  Kéri Mihály    gazdasági vezető 

  Novák Andrea    Közgazdasági Iroda vezetője 

  dr. Ligetfalvi Kinga   Közigazgatási és Adó Iroda vezetője 

  dr. Weszner Judit   Városfejlesztési Iroda vezetője 

Alföldiné Petényi Zsuzsanna  vagyongazdálkodási ügyintéző 

Bánhidi-Kovács Anikó  lakásgazdálkodási előadó 

dr. Nádudvari Gyöngyi  jogtanácsos 

Kosztek Gabriella   pályázati koordinátor 

Szöllősy-Meggyes Ildikó  pályázati referens 

Tóth Tibor    útügyi mérnök 

Máté Szilvia    bizottsági referens 

 

Meghívottak: 
  Mandula Gergely        VSZ NZrt. vezérigazgató 

Nagy-Lászka Stella       VSZ NZrt. gazdasági vezető 

  Pálinkás Attila       VSZ NZrt. Hulladékgazdálkodási és 

           Köztisztasági Divízió vezető 

  Stattner Judit        VSZ NZrt. Parkolási Divízió vezető 

  Adamovszky-Répánszky Júlia    VSZ NZrt. Fűtőmű és Energetikai Divízió  

            vezető 

  dr. Huszár Adrienn       VSZ NZrt. jogász 

Drégely Miklós        Aquapalace  Kft. ügyvezető 

 

 

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

a Városfejlesztési Bizottság (a továbbiakban röviden: Bizottság) határozatképes, jelen van 4 

fő.  

 

Bejelenti, hogy Zakar Ágnes bizottsági tag lesz az elnök mellett a jegyzőkönyv aláírója.  
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Javasolja, hogy a kezdjék a napirend tárgyalását a Közigazgatási és Adó Iroda napirendi 

pontjaival, folytassák a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. (a továbbiakban röviden: VSZ 

NZrt.), az Aquapalace Kft., valamint a Közgazdasági Iroda, hozzá kapcsolva a Ferenczy 

Múzeumi Centrumot érintő napirendeket, a Vagyongazdálkodási Iroda és a Városfejlesztési 

Iroda által előkészített, illetve a még fennmaradó napirendi pontokkal. 

Javasolja, hogy vegyék le napirendről a „Gondozási Központ Szentendre intézményvezetői 

pályázat kiírásáról”, a „Városi Kitüntető díjak adományozásáról”, a „Pest Megyei Kitüntető 

díjak adományozásának javaslattételéről” készült előterjesztéseket, mivel ezeknek a napirendi 

pontoknak a megtárgyalása nem kapcsolódik a Bizottság feladatkörébe. 
 

Szentendre Város Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága egybehangzó (4) igen 

szavazattal a napirendet és a hozzá kapcsolódó javaslatokat elfogadja.  
 

Napirend: 

1. 

A Képviselő-testület által a 

Polgármesterre – szociális és 

gyermekvédelmi igazgatás  

területén – átruházott hatáskörben 

tett intézkedésekről a 2016. május 

06 – 2016. augusztus 05. közötti 

időszakban 

Beszámoló 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

 

Horváth Aurélia 

2. 

A BURSA HUNGARICA 

Ösztöndíjpályázat 2017. évi 

fordulójáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Horváth Aurélia 

3. 

Az adóbevételek és adóhátralékok 

2016. II. negyedévi alakulásáról 

(bizottsági) 

Tájékoztató 
dr. Gerendás 

Gábor jegyző 

dr. Ligetfalvi 

Kinga 

4. 

A Hulladékgazdálkodási és Köz-

tisztasági Divízió szilárd hulladék 

kezeléséről és a köztisztaság 

helyzetéről 2016. I. félévben 

(bizottsági) 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Pálinkás Attila 

5. 

A Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás által 

Szentendrén létesítendő regionális 

hulladékátrakó és hulladékudvar 

helyzetéről 

Tájékoztató 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek 

Gabriella 

6. 

A Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. 2015. évre szóló számviteli 

törvény szerinti beszámolójának 

eredményét magyarázó tételekről 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Mandula 

Gergely 

7. 

A Városi Szolgáltató Nonprofit 

Zrt. távhőszolgáltatási közfeladat 

ellátása auditálásának 

eredményéről 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Mandula 

Gergely 
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8. 

Az Állami Számvevőszék Elnöke 

által tett elnöki figyelemfelhívással 

kapcsolatos intézkedések 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Huszár 

Adrienn 

9. 

A parkolás bevételeinek és 

helyzetének alakulásáról 2016. I. 

félévében (bizottsági) 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Stattner Judit 

10. 

Szentendre Város tulajdonában álló 

gazdasági társaságok féléves 

tevékenységéről és az üzleti tervük 

megvalósulásáról (bizottsági) 

Tájékoztató 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Nagy-Lászka 

Stella 

11. Likviditási és pénzügyi kimutatás Kimutatás 

Novák Andrea 

Közgazdasági 

Iroda vezető 

Nagy-Lászka 

Stella 

Novák Andrea 

12. 
Az Aquapalace Kft. részére 50.000 

e Ft támogatás biztosításáról 
Előterjesztés 

Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Kéri Mihály 

13. 

Az önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló 4/2016. 

(II.5.) számú önkormányzati 

rendelet I. félévi végrehajtásáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

 

Novák Andrea 

Tamás Attiláné 

14. 

A Város 2016. évi költségvetéséről 

szóló 4/2016. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

 

Novák Andrea 

Tamás Attiláné 

15. 

A Ferenczy Múzeumi Centrum 

részére 25.000 e Ft irányító szervi 

támogatás biztosításáról 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Magyar Erzsébet 

16. 

A Ferenczy Múzeumi Centrum 

tartozásai rendezésére rendkívüli 

önkormányzati támogatás 

igényléséről 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Magyar Erzsébet 

17. 
A Ferenczy Múzeumi Centrum 

alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

dr. Klúcsó Anita 

18. 

A Ferenczy Múzeum 2016. június 

01. – 2016. augusztus 31. közötti 

főbb költségvetési vonatkozású 

történéseiről (bizottsági) 

Tájékoztató 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Gulyás Gábor 

19. 

A Fény Mix Bt. bérlői tartozásból 

eredő egyezségi ajánlatáról 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés rendelhető 

el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Bánhidi-Kovács 

Anikó 
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20. 

Bérlői tartozásból eredő 

részletfizetési kérelemről – Német 

Vince és Német Nikoletta 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Herczeg Mária 

21. 

Az Oktán Kft. területhasználati 

szerződéséről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Bonczó Emese 

22. 

A Dunakanyar Sport és Szabadidő 

Kft. bérleti szerződésének 

módosításáról  

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 
Bonczó Emese 

23. 

a Szentendre, belterület 2730/9 

hrsz.-ú, (régi Kocsigyár területén 

található) kivett beépítetlen terület 

megjelölésű ingatlan tulajdoni 

hányadának 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 

24. 

A Panoráma - Pálma utcák 

területhasználatának rendezéséről 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 

Előterjesztés 
Kéri Mihály 

gazdasági vezető 

Alföldiné 

Petényi 

Zsuzsanna 

25. 

A Képviselő-testület által a 

Polgármesterre átruházott 

hatáskörben tett intézkedésekről 

benyújtott pályázatok tárgyában  

Beszámoló 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Szöllősy-

Meggyes Ildikó, 

Kosztek 

Gabriella 

26. 

A „Jedlik Ányos Terv” elektromos 

töltőállomás alprogram pályázati 

felhívásról  

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek 

Gabriella 

27. 

VEKOP-4.1.1-15 kódszámú 

„Aktív turisztikai hálózatok 

infrastruktúrájának fejlesztése”, 

"EuroVelo6 Pest megyei 

hálózatának fejlesztése” című 

pályázaton együttműködő 

partnerként történő indulásról 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek 

Gabriella 
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28. 
A Füzesparki lakótelep 

fejlesztéséről 
Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

Zakar Ágnes 

Szöllősy-

Meggyes Ildikó 

29. Benyújtott pályázatok tárgyában Előterjesztés 
Verseghi-Nagy 

Miklós 

Szöllősy-

Meggyes Ildikó 

30. 

1+1 programra benyújtott második 

körös pályázatok támogatásáról 

(bizottsági) 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Kosztek 

Gabriella 

31. 

Forgalomszabályozási, közúti 

fejlesztési kérdésekre vonatkozó 

javaslatok tárgyában (bizottsági) 

Előterjesztés 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

 

Tóth Tibor 

32. 

A Városfejlesztési Bizottság által 

hozott forgalomtechnikai döntések 

megvalósulásáról (bizottsági) 

Tájékoztató 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési 

alpolgármester 

Tóth Tibor 

33. 

Szentendre Város Önkormányzat 

Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló …/2016. (…) 

önkormányzati rendelet 

elfogadásáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Bartha Enikő 

34. 

Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a városi 

kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 

10/2008. (II.20.) Önk. sz. 

rendeletének módosításáról 

Előterjesztés 

Verseghi-Nagy 

Miklós 

polgármester 

Budai Mónika 

35. 

Szentendre Város 

Önkormányzatának a Települési 

Önkormányzatok Országos 

Szövetségében fennálló tagságának 

megszüntetéséről 

Előterjesztés 
Verseghi-Nagy 

Miklós 
Budai Mónika 

36. 

A kötelező lakossági tájékoztatás 

rendeletben történő 

meghatározásáról 

Előterjesztés 

Fülöp Zsolt, 

Fekete János, 

Kubatovics Áron 

Fülöp Zsolt, 

Fekete János, 

Kubatovics Áron 

37. Egyebek  

   

Vadkerti István bizottsági tag megérkezik az ülésterembe. A Bizottság jelenlévő tagjainak 

létszáma: 5 fő. 

 

 

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

gyermekvédelmi igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett 

intézkedésekről a 2016. május 06 – 2016. augusztus 05. közötti 

időszakban 
 

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

hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra 

javasolja a beszámolóban foglaltakat. 

 



 

6 

 

 

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

 

193/2016. (IX.5.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

193/2016. (IX.5.) VB sz. határozata: A Bizottság megtárgyalta a Képviselő-testület által 

a Polgármesterre – szociális és gyermekvédelmi igazgatás területén – átruházott 

hatáskörben tett intézkedésekről a 2016. május 06 – 2016. augusztus 05. közötti 

időszakban készült beszámolót, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

 

 

2. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2017. évi 

fordulójáról 
 

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: 

 

194/2016. (IX.5.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójáról készült 

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

 

 

3. Tájékoztató az adóbevételek és adóhátralékok 2016. II. negyedévi 

alakulásáról (bizottsági) 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Örvendetesnek tartja a 

befizetett építmény-, kommunális- és telekadó féléves mértékét. Kérdés, hozzászólás 

hiányában megállapítja, hogy a Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

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

létszáma: 6 fő. 

 

 

4. Tájékoztató a Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Divízió szilárd 

hulladék kezeléséről és a köztisztaság helyzetéről 2016. I. félévben 

(bizottsági) 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Megkérdezi, hogy az új 

hulladéktömörítőt át tudta-e venni a VSZ NZrt.  
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Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: Az új hulladéktömörítő üzemeltetéséről a 

konzorcium még tárgyal. Várható, hogy a VSZ NZrt.-vel alvállalkozói szerződést fognak 

kötni.  

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Megkérdezi, hogy a települési szilárd hulladék mennyisége 

változott-e jelentős mértékben. Hiányolja ezzel kapcsolatban az összehasonlító adatokat. 

 

Pálinkás Attila Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Divízió vezetője: A szilárd 

hulladék mennyisége nagyjából stagnál. A háztól történő lomtalanítás egyre népszerűbb, ezt a 

szolgáltatást egyre többen veszik igénybe, egyre többen ismerik meg ezt a lomtalanítási 

módozatot. Egyre kevesebb alkalommal találnak külterületre helyezett lomokat, ez egy 

kedvező hatása az új rendszernek. Tapasztalataik szerint a szelektív hulladékgyűjtő szigetek 

környékén történik a legtöbb illegális hulladék-lerakás.  

 

Horváth Győző bizottsági tag: Megkérdezi, hogy mi lesz a menete az elmaradt 

szemétszállítási díj kiszámlázásának. A lakosság részéről már többen fordultak hozzá ezzel a 

kérdéssel. Már öt hónapos hátralék keletkezett.  

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: Valóban április 1-je óta a 

hulladékgazdálkodással foglalkozó közszolgáltatók nem számlázhatnak a lakosság felé, 

hanem a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (a továbbiakban röviden: NHKV Zrt.) jogosult erre. Tisztában vannak ezzel 

a problémával. A számlázásra jogosult tudna érdemi választ a felvetett kérdésre. 

 

Szegedi István bizottsági tag: Csatlakozik a felvetett kérdéshez, és megkérdezi, hogy van-e 

lehetőség arra, hogy a lakosság tájékoztatást kaphasson a válaszról. Nem lenne érdemes 

kiküldeni a lakosságnak legalább egyenleg közlőket, hogy tisztában legyenek azzal, hogyha 

megvalósul a számlázás, akkor milyen összeg befizetése várható? Véleménye erre szükséges 

lenne felszólítani az NHKV Zrt.-t. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Elviekben egyetért a felvetéssel. Fel lehet kérni az NHKV Zrt.-

t, hogy küldjenek tájékoztatót a lakosság részére. Véleménye szerint a számlázás 

megkezdésétől lehetőség nyílik majd részletfizetésre. További kérdés, hozzászólás hiányában 

megállapítja, hogy a Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

5. Tájékoztató a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás által Szentendrén létesítendő regionális 

hulladékátrakó és hulladékudvar helyzetéről 
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat.  

 

Holló István bizottsági tag: Megkérdezi, hogy milyennek látja az üzemeltetés megszerzése 

terén a VSZ NZrt. esélyeit, mikorra várható ebben döntés. 

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: Várható, hogy a VSZ NZrt.-vel alvállalkozói 

szerződést fognak kötni. Megítélése szerint jó eséllyel adott árajánlatot a VSZ NZrt. A 

tárgyalások során a VSZ NZrt. rendelkezik a szükséges engedélyekkel, eddig ellátta a 

közszolgáltatást, a próbaüzem lebonyolítását is a VSZ NZrt. végezte el. A döntés pontos 

dátum meghatározása nélkül, szeptember közepére várható.  
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Kun Csaba bizottsági elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában megállapítja, hogy a 

Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 

 
 

6. Tájékoztató a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2015. évre szóló 

számviteli törvény szerinti beszámolójának eredményét magyarázó 

tételekről 
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Megkérdezi, hogy miből 

adódik az óriási eltérés, miszerint a múlt évben 30 millió forint volt a veszteség, ebben az 

évben már 17 millió forint nyereség jelentkezik. Nem érti, hogy milyen módon könyvelhették 

kétszer a távhőszolgáltatási támogatást, mivel ez jelentős eredménybefolyásoló tényező. 

Kikhez kötődnek a döntések 2014-ben, és mire vezethető vissza, ellenőrzési vagy szakmai 

hiányosságra? A hidegenergia beruházásnál a hűtőtorony értékvesztésének elszámolása a 

legjelentőségteljesebb tényező. Fontos kérdés a felelősség kérdésének vizsgálata. 

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: A Fűtőmű és Energetikai Divízió helyzete 

kedvezőbb lett, mivel a távhőszolgáltatási támogatás emelkedett 2015. októberétől. A 

veszteség 2015. első három negyedévében keletkezett. Most már a magasabb támogatás révén 

kedvezőbb helyzet alakult ki. A felelősséget vizsgáló kérdésre most nem tud válaszolni, mivel 

a kérdéses időszakban külső könyvelő cég volt felelős a könyvelésért. A VSZ NZrt. tényszerű 

vizsgálatot végzett.  

 

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

Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 

 
 

7. Tájékoztató a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. távhőszolgáltatási 

közfeladat ellátása auditálásának eredményéről 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Az audit során felvetett 

problémákra többségében választ adott a VSZ NZrt. Hiányolja a 8 súlyos, illetve 10 kis 

horderejű hiba kigyűjtését, amelyet VSZ NZrt. elismert. Fontosnak tartja, hogy az elismert 

hibák kiküszöbölésére, helyreállítására megtörténjen a megfelelő intézkedés. Javasolja, hogy 

a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. készítsen az októberi képviselő-testületi ülésre 

összefoglalót az auditálás eredményéről, intézkedési tervvel együtt.  

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: Az anyag terjedelmére tekintettel készítettek 

egy egyszerűbb összefoglalót. A hibák kiküszöbölése részben megtörtént és készítenek egy 

ütemtervet a fennmaradó hibák megszüntetésére.  

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Javasolja, hogy a Bizottság kérje be ezt az intézkedési tervet 

megtekintésre. További kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a tájékoztató 

ismeretében a Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Városi Szolgáltató 

Nonprofit Zrt. készítsen az októberi képviselő-testületi ülésre összefoglalót az auditálás 

eredményéről, intézkedési tervvel együtt. Indítványozza a Képviselő-testületnek, hogy a 

Városfejlesztési Bizottságot bízza meg az intézkedési terv végrehajtásának nyomon 

követésével. 
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A Városfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

195/2016. (IX.5.) VB sz. határozat 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. távhőszolgáltatási közfeladat ellátása 

auditálásának eredményéről tájékoztatót. A Bizottság javasolja, hogy a Városi Szolgáltató 

Nonprofit Zrt. készítsen az októberi képviselő-testületi ülésre összefoglalót az auditálás 

eredményéről, intézkedési tervvel együtt. Indítványozza a Képviselő-testületnek, hogy a 

Városfejlesztési Bizottságot bízza meg az intézkedési terv végrehajtásának nyomon 

követésével. 
 

 

 

8. Tájékoztató az Állami Számvevőszék Elnöke által tett elnöki 

figyelemfelhívással kapcsolatos intézkedések 
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Megkérdezi, hogy mit 

tesznek a hatékony követeléskezelés érdekében, mik a tapasztalt tendenciák. Mekkora a 

behajthatatlan követelés mértéke, ebből mennyi kerül ebből leírásra? Pontosan mit jelent a 

beazonosítás forgalma a tájékoztatóban? 

 

dr. Huszár Adrienn VSZ NZrt. jogász: Ismerteti a követeléskezelés új rendszerét és a 

Követeléskezelő Csoport által végzett feladatokat. A beazonosítás fogalma arra vonatkozik, 

hogy ez a Csoport megvizsgálja, hogy mely követelések, mely követeléskezelőhöz kerültek 

át, nyilvántartja azt is, hogy mennyire volt eredményes a munkájuk.  

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: Hangsúlyt fektet arra a VSZ NZrt., hogy saját 

kapacitásukat felhasználva is végezzenek követeléskezelést.  

A követelések leírásának nagyon szigorú szabályai vannak, csak könyvvizsgálaton átesett, 

előírásoknak megfelelő tételek leírására nyílik lehetőség az év végén, ezért ennek mértékéről 

pontos adatot csak az év végén tud adni. 

 

Nagy-Lászka Stella VSZ NZrt. gazdasági vezető: Véleménye szerint nem érdemes becsült 

adatot mondani ebben a kérdésben. A múlt évben 6 millió forint került leírásra. 

 

Vadkerti István bizottsági tag: Ismeretei szerint októberre pályázatkiírás várható a 

fűtéskorszerűsítés jegyében, a távhővezetékek rekonstrukciójára. Javasolja, hogy a pályázaton 

való indulás lehetőségét alaposan vizsgálják meg, végezzenek ezzel kapcsolatban felmérést az 

előzetes hőveszteség vizsgálatával, mivel a fűtés biztosítására számos új technológiai 

lehetőség áll rendelkezésre, nem kizárólagosan a távfűtés, mivel az izoláció és az anyaghiba a 

távfűtés vezetékeit rövid életűvé teszi.  

Célszerű lenne kiválasztani a legkedvezőbbet, figyelmet fordítva a korszerű, egyedi kazános 

rendszerekre (mini kazánház, visszatérő energia felhasználású rendszerek, elektromos 

fűtésrendszerek, tetőtéri kazánházak), amelyek a fogyasztók közvetlen közelében, 

távvezetékek nélkül valósíthatók meg. A felmérésben szívesen nyújt segítséget, illetve 

szeretné megismerni a kapcsolódó tervet. „Step by step” rendszerben a távfűtésről 

folyamatosan át lehet állni az álláspontja szerint kedvezőbb fűtési technológiára. 

 

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

Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 
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Zakar Ágnes bizottsági tag megérkezik az ülésterembe. A Bizottság jelenlévő tagjainak 

létszáma: 7 fő. 

 

 

9. Tájékoztató a parkolás bevételeinek és helyzetének alakulásáról 2016. I. 

félévében (bizottsági)  

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Megállapítja, hogy az 

első félév 10 millió forinttal kedvezőbben zárult, az előző évi bevételhez viszonyítva. 

Megkérdezi, hogy ez az eredmény mire vezethető vissza. Van-e a parkolást érintő aktuális 

esemény, probléma? 

  

Stattner Judit Parkolási Divízió vezető: A város látogatottságának, a parkolók jelentősebb 

igénybevételének köszönhető a féléves eredmény. A pótdíjak mértéke kis mértékben 

csökkent, tehát javul a parkolási díj fizetési hajlandóság.  

Jó hír, hogy a Bolgár utcai parkoló egyre népszerűbb, azonban gondot okoz, hogy a murvás 

felületen nincs lehetőség a parkolóhelyek kijelölésére, emiatt előfordul, hogy a szabálytalanul 

parkolók elállják a parkolón belüli közlekedési lehetőséget. Szeretnének erre megoldást 

találni.  

A Duna korzó parkolóiban kísérleti jelleggel bevezettek egy új mérőrendszert, amely 77 db 

szilárd burkolatú parkoló használatáról - a szabad parkolókról - ad információt, amely a korzó 

elején kihelyezett led-es táblán követhető. A szilárd burkolatba érzékelőket helyeztek, innen 

kapja a rendszer az információkat folyamatosan. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Megköszöni a tájékoztatást. További kérdés, hozzászólás 

hiányában megállapítja, hogy a Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 

 
 

10.  Likviditási és pénzügyi kimutatás (bizottsági) 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Megjegyzi, hogy a VSZ 

NZrt. részéről nem készült most likviditási és pénzügyi kimutatás. Kérdés, hozzászólás 

hiányában megállapítja, hogy a Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

11.  Tájékoztató Szentendre Város tulajdonában álló gazdasági társaságok 

féléves tevékenységéről és az üzleti tervük megvalósulásáról (bizottsági) 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Fontosnak tartja, hogy 

2016-ban, a Bizottság kérésének megfelelően már követhető az önkormányzati tulajdonban 

álló cégek féléves tevékenysége és az üzleti tervük megvalósulása és ez most először végre 

tájékoztató formában elkészült. Kéri, hogy ezt a formát tartsák meg.  

Megjegyzi, hogy a VSZ NZrt. részéről a következő hónapban készül tájékoztató, mivel a 

Felügyelő Bizottságnak nem volt alkalma áttekinteni.  

Az uszoda üzemeltetőjénél hiányolja, hogy az üzleti terv megvalósulásának tárgyalásánál 

miért nem adnak részletes magyarázatot az „Aquapalace Kft. részére 50.000 eFt támogatás 

biztosításáról” szóló előterjesztés tartalmához kapcsolódóan, éppen ezért, ez lesz a következő 

tárgyalandó napirendi pont.  
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Megkérdezi, hogy mi az oka annak, hogy az Aquapalace Kft. ilyen rossz anyagi helyzetben 

van. Célszerű lett volna ebben az anyagban feltüntetni a szállító-vevőállomány alakulását és a 

tartozásokat részletes bontásban. A tájékoztatónak az uszodára vonatkozó részét hiányosnak 

tartja. Kéri, hogy a következő negyedéves tájékoztatóban ez a rész legyen bővebb. 

A Kulturális Kft.-ről szóló részben pontonként magyarázatot adnak, és a cég eredményes is. 

Megkérdezi az Aquapalace Kft. ügyvezetőjét, hogy Nagy-Lászka Stellával együtt készítették-

e el ezt a tájékoztatót az uszoda vonatkozásában. 

 

Drégely Miklós Aquapalace Kft. ügyvezető: Igen közösen készítették el. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Megkérdezi, hogy akkor ez a tájékoztató miért nem 

tartalmazza az 50.000 eFt-os támogatás indokolását, az üzleti tervtől való eltérés indokait. 

 

Drégely Miklós Aquapalace Kft. ügyvezető: A tartozás ütemezett kifizetésével számoltak 

korábban, azonban most lehetőség nyílt egy korábbi, egy összegű támogatásra. Az üzleti terv 

teljesülésének hiányosságaihoz azt tudja elmondani, hogy a tervezéskor a hidegenergia ellátás 

korszerűsítéséből fakadó kedvezőbb helyzettel számoltak. A fejlesztésnek köszönhetően 

ennek a költsége ténylegesen csökkent, de időközben meleg energia átalány fizetésére 

kötelezettek, amely terven felüli kiadásként jelentkezett az uszoda költségvetésében, sőt a 

hűtőberendezés beruházási költségeit is törleszteniük kell. A cég kiadásai sajnálatos módon 

nem csökkentek, hanem inkább a duplájára növekedtek. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Megkérdezi a VSZ NZrt. képviselőjét, hogy pontosan mekkora 

összeget jelent a meleg energia átalány. Ha jelentős változás történik egy cég életében, akkor 

szükségessé válik az üzleti terv módosítása. Véleménye szerint az uszoda esetében ez 

indokolt, mivel eredménybefolyásoló tényezők változtak jelentős mértékben. 

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: A júniusi ülésen tárgyalta a Bizottság a 

kapcsolódó szerződésmódosítást, amelyhez részletes számításokat végeztek és kimutatással 

szemléltették a változásokat. A hidegenergia rész felmondása miatt felülvizsgálták a 

szerződés teljes tartalmát, és harmonizálták a jelenlegi jogszabályi kötelezettségeikkel. 

Emlékezete szerint éves szinten 3 millió forint többletkiadást jelent az uszodának a meleg 

energia átalány, de erre a kérdésre a képviselő-testületi ülésen írásban fog pontos választ adni.  

 

Drégely Miklós Aquapalace Kft. ügyvezető: Fontosnak tartotta a szerződés elkészültekor, 

hogy a Képviselő-testület tudomást szerezzen arról, hogy bár a hidegenergia korszerűsítési 

beruházás sikeresen megvalósult, összességében újabb többletkiadása keletkezett az 

Aquapalace Kft.-nek, ennek ismeretében fogadták el a szerződés módosítást. El fogja 

készíteni az üzleti terv módosítását. 

 

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

Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

12.  Előterjesztés az Aquapalace Kft. részére 50.000 e Ft támogatás 

biztosításáról 
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát. Az előző 

tájékoztatókhoz kapcsolódóan újból hangsúlyozza, hogy az üzleti tervben vagy a 

beszámolóban szükséges bemutatni az elért eredményeket.  
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A támogatás mértékének ismeretében a jelen előterjesztésben foglaltak alapján, a likviditási 

kimutatás, valamint a Szentendre Város tulajdonában álló gazdasági társaságok féléves 

tevékenységéről és az üzleti tervük megvalósulásáról szóló tájékoztató ismeretében javasolja, 

hogy az Aquapalace Kft. ügyvezetője dolgozza át az üzleti tervét az időközben bekövetkezett 

változásoknak és a tényadatoknak megfelelően.  

A módosított üzleti tervben térjenek ki a szállítói tartozásokból eredő problémák kezelésére, 

ismertessék a cég életében bekövetkezett változásokat és ezek pénzügyi vonzatait. 

 

Lontai Tamás bizottsági tag: Tagja az Aquapalace Kft. felügyelő bizottságának, amelyen 

belül teljesen azonos a gondolkodási mód, mint amire a Bizottság elnöke felhívta a figyelmet. 

A felügyelő bizottság is az üzleti terv módosítását kérte az ügyvezetőtől, amennyiben 

pénzügyi vagy egyéb okból változás történik az uszoda életében. Egyetért a módosító 

javaslattal. 

 

Vadkerti István bizottsági tag: Álláspontja szerint a hidegenergia beruházás olyan 

mértékben hatékony, hogy másfél év alatt meg fog térülni az uszoda számára. Korábban az 

uszoda havonta 1,7 millió forintot fizetett a VSZ NZrt.-nek a hűtőtorony üzemeltetéséért. Az 

új hűtőrendszerben ráadásul úgy képződik meleg energia, hogy hűtési időszakban a 

kondenzátor oldalon keletkező hőből a nagy medence és a tartalék víz fenntartása 

megoldható.  

 

Mandula Gergely VSZ NZrt. vezérigazgató: Megjegyzi, hogy hideg energia és a meleg 

energia díj élesen elkülönítve kezelendő, nem célszerű egymással összehasonlítani.  

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Megkérdezi, hogy rendelkezésre áll-e a támogatáshoz 

szükséges forrás. Nem szükséges a költségvetés módosítása a támogatás biztosításához? Miért 

nem került ez be a Bizottság ülésén is szereplő költségvetés-módosításba? 

 

Kéri Mihály gazdasági vezető: Az önkormányzati tulajdonban álló cégek vezetőivel 

folyamatosan egyeztet az önkormányzat gazdasági vezetője. Törekednek a cégek megfelelő 

likvidszintjének megtartására. Az uszoda folyamatos üzleti veszteségének kezelésére komoly 

számításokat végzett a cég cash-flow helyzetét elemezve. Ennek eredményeként döntöttek az 

Aquapalace Kft. támogatása mellett, mivel ez a legmegfelelőbb módszer a jelenleg fennálló 

pénzügyi hiány kezelésére. A beruházási terv módosulása miatt a költségvetésnek két olyan 

soráról tervezik biztosítani a támogatást, amely az idén várhatóan mégsem kerül 

felhasználásra, ilyen módon áll rendelkezésre a támogatáshoz szükséges forrás. A 

költségvetés módosítása szükséges ehhez az átcsoportosításhoz, amelyre a határozati 

javaslatban felkérik a polgármestert. A Képviselő-testületi döntésnek megfelelően a soron 

következő költségvetés módosításban kerülhet erre sor.  

 

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

Bizottság hozzon határozatot, az alábbiak szerint: 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta az Aquapalace Kft. részére 50.000 e Ft támogatás biztosításáról készült 

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

A Bizottság az előterjesztésben foglaltak alapján, a likviditási kimutatás, valamint a 

Szentendre Város tulajdonában álló gazdasági társaságok féléves tevékenységéről és az üzleti 

tervük megvalósulásáról szóló tájékoztató ismeretében javasolja, hogy az Aquapalace Kft. 

ügyvezetője dolgozza át az üzleti tervét az időközben bekövetkezett változásoknak és a 

tényadatoknak megfelelően. 
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A Városfejlesztési Bizottság 6 igen és 1 nem szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

196/2016. (IX.5.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta az Aquapalace Kft. részére 50.000 e Ft támogatás biztosításáról készült 

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

A Bizottság az előterjesztésben foglaltak alapján, a likviditási kimutatás, valamint a 

Szentendre Város tulajdonában álló gazdasági társaságok féléves tevékenységéről és az 

üzleti tervük megvalósulásáról szóló tájékoztató ismeretében javasolja, hogy az 

Aquapalace Kft. ügyvezetője dolgozza át az üzleti tervét az időközben bekövetkezett 

változásoknak és a tényadatoknak megfelelően. 

 

 
Zakar Ágnes bizottsági tag elhagyja az üléstermet. A jelenlévő Bizottsági tagok létszáma: 6 

fő. 

 

 

13.  Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. 

(II.5.) számú önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról 
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Felkéri a gazdasági vezetőt, hogy röviden foglalja össze az 

előterjesztés tartalmát.  
 

Kéri Mihály gazdasági vezető: Összefoglalja az előterjesztés tartalmát. A bevételek oldalán 

elég sikeres 2016. I. féléve. Az adóból eredő és a saját bevétel, illetve az ingatlan-

értékesítésből befolyó összeg a tervezett szint felett teljesült. A kiadások viszonylag alacsony 

szinten valósultak meg. A lehetőségekhez mérten és a tervhez viszonyítva takarékos 

gazdálkodást folytatott az önkormányzat. Az jól látható, hogy a Ferenczy Múzeumi 

Központot túlfinanszírozta az önkormányzat. Ezzel kapcsolatban is készült egy támogatási 

igényt részletesen bemutató előterjesztés. Folyamatosan kontroll alatt tartják a múzeum 

pénzügyi helyzetét és polgármester úrral együtt az aktuális pénzügyi helyzetről hetente 

egyeztetnek. Véleménye szerint év végére az eredmények a tervhez fognak közelíteni, már 

nem lesznek jelentős eltérések. A Belügyminisztérium felé kívánnak benyújtani egy 

rendkívüli támogatási igényt, a múzeumnak korábban adott jelentős támogatás 

kompenzálására. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Az egyéb működési kiadásoknál tapasztalható a legnagyobb 

eltérés.  

  

Kéri Mihály gazdasági vezető: A személyi juttatás terén érzékelhető eltérés abból ered, hogy 

a kismúzeumok átadása nem valósult meg 2016. április elsejétől. Az érintett önkormányzatok 

nem tették meg a kismúzeumok átvételéhez szükséges lépéseket. A remélt állami támogatást 

pedig mindezidáig nem kapták meg. A negyedéves többlet bérigényhez szükséges támogatás 

fedezete már szerepel a napirendre kerülő költségvetés módosításban, a céltartalék terhére, 

megközelítőleg 21 millió forint értékben. 

 

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

Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 
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A Városfejlesztési Bizottság 5 igen és 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot 

hozza: 

197/2016. (IX.5.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

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

önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

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

megszokott átvezetéseket tartalmazza. Megkérdezi, hogy van-e valami, amire a gazdasági 

vezető fel kívánja hívni a Bizottság figyelmét. 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: 

 

198/2016. (IX.5.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

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

rendelet módosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra 

és elfogadásra javasolja. 

 

 

15.  Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum részére 25.000 e Ft irányító 

szervi támogatás biztosításáról 
 

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

hogy mekkora összeg áll rendelkezésre jelenleg általános tartalék címen. Megkérdezi, hogy 

ezzel a támogatással helyre áll-e a Ferenczy Múzeumi Centrum költségvetése, vagy 

elképzelhető, hogy újabb pénzügyi problémák merülnek fel. 
 

Kéri Mihály gazdasági vezető: A múzeum működtetésében jelentős szerepet játszik a saját 

bevétele. Azokban az években, amikor a régészeti tevékenység során jelentős bevételre 

tesznek szert, akkor nem okoz gondot a működtetés, ennek hiányában merülnek fel 

jellemzően finanszírozási problémák. A saját bevételből eredő kockázat veszélyezteti a 

múzeum költségvetésének a teljesülését. Várhatóan még az év során tudnak kötni egy jelentős 

szerződést, amely a régészeti tevékenység tervezett bevételét biztosítja, ezáltal a költségvetés 

megvalósulására is jók az esélyek. A szerkezetátalakításban is voltak kockázati tényezők, 

ezért már ezzel kapcsolatban is igyekeztek előre tervezni, 25 millió forint céltartalék 

tervezésével, amelyet végül felhasználtak korábban a Kmetty Múzeum beruházási 

költségeinek elnyeréséhez szükséges pályázati önrész és a kismúzeumok átadásának hiányból 

eredő költségek fedezésére. Az eredeti tervek megvalósulásához lenne szükség a jelenlegi 

támogatásra. Amennyiben a bevételi oldal a tervezett mértékben teljesül, véleménye szerint 

már nem lesz több támogatási igénye a Ferenczy Múzeumi Centrumnak.  
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A szerkezetátalakításhoz kapcsolódó létszámleépítés kapcsán az önkormányzat 8 millió forint 

értékű pályázaton vesz részt, amely várhatóan az év végéig meg fog érkezni az intézményhez. 

Van több olyan külső, harmadik személytől érkező, szakmai programok megvalósítására 

irányuló támogatás, amik be fognak érkezni még ebben az évben. 

 

Lontai Tamás bizottsági tag: Sajnálattal veszi tudomásul, hogy nem vesz részt az ülésen 

Gulyás Gábor a Ferenczy Múzeumi Centrum részéről, sem más megbízottja. Megkérdezi, 

hogy mi a helyzet a régészeti tevékenység leépítésével, ha jól értette, akkor ezt a 

tevékenységet visszaszorítja a jelenlegi vezetés. Ennek ismeretében nem tudja, hogy milyen 

jelentős szerződés előtt áll a múzeum régészeti témakörben? Kivel fognak szerződni? 

Megpályáztak egy feladatot? Attól tart, hogy 2017-ben ugyanezekkel a problémákkal fognak 

szembe nézni. Pontosan milyen harmadik személytől kap várhatóan támogatást a múzeum? 

Szeretné pontosan nevesítve, bővebben megismerni ezeket a terveket. 

 

Kéri Mihály gazdasági vezető: A múzeum igazgatója valóban nem helyezte az elsőrendű 

feladatok közé a régészeti tevékenységet, de ennek a leépítéséről beszélni túlzás. Sőt a 

Ferenczy Múzeum szeretne országos akkreditációt kapni, amelyhez már beadták a szükséges 

kérelmüket. A régészeti létszám az előírásoknak megfelelő és a szükséges eszközök is a 

múzeum rendelkezésére állnak. A múzeum életében mindig ez a tevékenység tudta a 

legnagyobb bevételt termelni. A legjelentősebb régészeti munkák az autópálya építkezések 

során keletkeznek. Ilyen szempontból az erről szóló kormányzati döntéstől függ a régészeti 

munkalehetőség. Egy feltételes közbeszerzési pályázatot a múzeum elindított az M4-es 

autópálya építése során részt vehessenek a feltárási munkálatokban. Erre a viszonylag jelentős 

munkára számítanak. Erre épül a terv az idei és a jövő év várható, régészeti munkából eredő 

működési fedezetének biztosítására. Az egyedi támogatások lobby tevékenységből 

származhatnak. Különböző alapítványi források elnyerésére van lehetőség, amelynek során a 

szakmai munka, rendezvényszervezés kaphatna támogatást. Elsősorban most az Art Capital 

rendezvénysorozat támogatásáról van szó.  

A rendezvényszervezést és a gyűjteménykezelést Szentendre város önként átvállalta az 

államtól 2013-ban. Ezáltal törvényi kötelezettségek rakódtak a városra, amelyek közül a 

legjelentősebb kötelezettség az összes múzeum telephelyen történő működtetésének 

biztosítása és a gyűjtemény kezelése. Jövő januártól a kismúzeumok mindenképpen 

elkerülnek a várostól. 

 

Lontai Tamás bizottsági tag: Megkérdezi, hogy a leépítés során nem kerültek régészek is 

elbocsátásra. Az M4-es autópálya építése kapcsán rossz híre van. Simicska Lajos egy olasz 

céggel 25 milliárd forinttal olcsóbb ajánlatot adott be a munka kivitelezésére. Gyakorlatilag 

úgy tűnik, hogy az övé lehet a feladat megvalósítása. Nem kíván politizálni, ezek tények. 

Nem biztos, hogy el fogja fogadni az állami ajánlásokat a régészet kapcsán. Emiatt 

lehetségesnek tartja, hogy ebben a munkában nem tudnak részt venni. Nem biztos abban, 

hogy itt is kellően hatékony a múzeum lobby tevékenysége. Még mindig hiányolja az 

elmondottakból a konkrétumokat. Mit tesznek annak érdekében, hogy a múzeum 

profitorientáltabban működjön? 

 

Kéri Mihály gazdasági vezető: Továbbra is 16 fő régész dolgozik a Ferenczy Múzeumi 

Centrumban. Az elmondottakban két tárgyi tévedés hangzott el. Megjegyzi, hogy egy 

telephelyen végzett feltáráshoz egy régész és egy régésztechnikus szükséges. Egyik, hogy az 

előzetes feltárásnak nincs köze az útépítéshez, a kivitelező céghez vagy annak tulajdonosához.   

Az előzetes feltárási munkálatokra megbízást adni akkreditált cégek részére kizárólag a 

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ jogosult.  
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A szerződés vonatkozásában így megalapozottak a reményeik. Másik, hogy jelenleg a 

múzeumnak még csak Pest Megye területére van akkreditációja, így a felvetés az autópálya 

szakasz eltérő földrajzi elhelyezkedése miatt nem lehetséges. Szeretné kiemelni, hogy a 

múzeum nem egy profitorientált vállalkozás, hanem egy önkormányzati intézmény, amelyik 

rendelkezik a saját bevétel szerzésének lehetőségével. Ez alapvetően az intézmények 90%-a 

estében nem lehetséges, kizárólag önkormányzati költségvetési támogatásból gazdálkodnak. 

A múzeum egy szűk piacon mozog és mégis 200 milliós bevételt tervez és kezel önállóan, 

amely mindenképpen kockázatos vállalkozás. Az önkormányzat is tudja, hogy milyen nehéz 

az év eleji tervezés, mert bizonytalan tényezők függvénye a bevétel szerzési lehetőség. Ezeket 

a terveket készítették el, a lehető legnagyobb körültekintéssel, számításba véve a kockázati 

tényezőket, amelyek abszolút realitásokra épülnek. Azért nem említett konkrétabb cégeket, 

személyeket, alapítványokat, mivel még nem rendelkeznek aláírt szerződéssel, mindössze 

ígéretekről van még szó, amelyekkel megítélésükkel lehet számolni. Amennyiben a tervek 

teljesülnek, akkor a költségvetés tartható. Ez az intézmény elsősorban közfeladatot lát el, 

éppen ezért igényeltek rendkívüli támogatást a Belügyminisztériumtól. Az ilyen típusú 

intézmények finanszírozás elsősorban az állam feladata lenne. Amennyiben a rendkívüli 

támogatás befolyik, azzal konszolidálják a múzeum helyzetét. Álláspontja szerint megvan arra 

a lehetőség, hogy az év végére sokkal kedvezőbb kép fog rajzolódni a múzeumról. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Nem tartja megfelelő megoldásnak, hogy a Ferenczy Múzeumi 

Centrum esetében nincs elkülönítve az önkormányzati és az állami támogatás, hanem ez egy 

soron szerepel. Legalább megjegyzést kellene tenni erről. 

 

Szegedi István bizottsági tag: Emlékezete szerint szorosabb ellenőrzési rendszer alakult ki 

annak érdekében, hogy a múzeum pénzügyei szoros kontroll alatt álljanak. Megkérdezi, hogy 

miért most derült ki egy ilyen mértékű hiány. Miért nem derült ez ki korábban, ha valóban 

szigorodott a pénzügyi ellenőrzés?  

 

Holló István bizottsági tag: Megkérdezi, hogy mennyi támogatást kér a Ferenczy Múzeumi 

Centrum. A múlt év végén, illetve tavasszal célként tűnték ki, hogy a múzeum vállalkozási 

tevékenységet folytasson. Ígéret hangzott el abban a tekintetben is, hogy szorosabbra fogják a 

kiadásaikat. 

 

Kéri Mihály gazdasági vezető: A múzeum jegyár bevételi oldala kifejezetten pozitív az első 

félévben. A Shiota kiállításnak több, mint 10.000 látogatója volt, néhány hónappal a kiállítás 

megnyitója után, ami az 1.500 Ft-os jegyárral számolva jelentős bevétel. Nagyságrendileg 

nehéz felvennie a jegyár-bevételnek a versenyt a régészeti tevékenység bevételi lehetőségével. 

Már említette, hogy heti rendszerességgel tartanak gazdasági egyeztetéseket a múzeum 

vezetésével, tehát a folyamatos kontroll biztosított. Azt tudomásul kell venni, hogy az 

önkormányzat köteles a fenntartás költségeit finanszírozni, mert ez kötelező feladata. Az 

elhatározott szerkezetátalakítást a múzeum végrehajtotta, az ütemezési tervnek megfelelően, a 

létszámcsökkentés is megvalósult. Az illetékes önkormányzatok nem vették át a 

kismúzeumokat a megállapodás szerint.  

 

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

Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 
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A Városfejlesztési Bizottság 4 igen és 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot 

hozza: 
 

199/2016. (IX.5.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a Ferenczy Múzeumi Centrum részére 25.000 e Ft irányító szervi 

támogatás biztosításáról készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
 

 

 

Zakar Ágnes bizottsági tag megérkezik az ülésterembe termet. A jelenlévő Bizottsági tagok 

létszáma: 7 fő. 
 

 

 

16.  Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum tartozásai rendezésére 

rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát.  

 
Szegedi István bizottsági tag: Megkérdezi, hogy miért nem ebből a támogatásból 

finanszírozzák a 25 millió forintos támogatási igényt. Ha a 320 millió forintos igény nem 

folyik be az önkormányzathoz, akkor ezt újból az önkormányzat fogja fedezni? 

 
Kéri Mihály gazdasági vezető: Ez a pályázat valójában egy önkormányzati 

többlettámogatási igény. A Belügyminisztériumnak, illetve az Önkormányzati Államtitkárság 

rendelkezésére áll egy tartalék keret, amit általában a IV. negyedévben oszt fel azon 

önkormányzatok között, akik finanszírozási gondokkal küzdenek. Ebben a kérdésben döntés 

várhatóan december végén születik, a támogatásra pedig nyilvánvalóan már szükség van. Ha 

ez a többlettámogatás majd decemberben befolyik, akkor ebből fogják finanszírozni 

utólagosan a támogatást. Ez nem jelent új finanszírozást a többi esetben sem, mivel a kért 

többlettámogatás már korábban finanszírozott tételekre vonatkozik. 

 
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 nem szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

200/2016. (IX.5.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a Ferenczy Múzeumi Centrum tartozásai rendezésére rendkívüli 

önkormányzati támogatás igényléséről készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek 

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 



 

18 

 

 

 

 

17.  Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum alapító okiratának 

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 egybehangzó 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

201/2016. (IX.5.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a Ferenczy Múzeumi Centrum alapító okiratának módosításáról készült 

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

 

 

18.  Tájékoztató a Ferenczy Múzeumi 2016. június 01. – 2016. augusztus 31. 

közötti főbb költségvetési vonatkozású történéseiről (bizottsági) 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Megjegyzi, hogy ez a 

havi beszámoló épp a szoros gazdasági kontrollhoz kapcsolódva ad tájékoztatás a Bizottság 

részére. Kérdés, hozzászólás hiányában megállapítja, hogy a Bizottság a tájékoztatót 

tudomásul vette. 

 

 

19.  Előterjesztés a Fény Mix Bt. bérlői tartozásból eredő egyezségi 

ajánlatáról 
 

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

hogy a határozati javaslatban foglalt megoldás megfelelő-e az önkormányzatnak.  

 

Bánhidi-Kovács Anikó lakásgazdálkodási előadó: Keresetet nyújtottak be egy 1,5 millió 

forint nagyságrendű tartozásra. Megindult az ügyben a végrehajtási eljárás. A végrehajtótól 

azt az információt kapták, hogy nincs behajtható értéke. Ezzel párhuzamosan kereste meg az 

önkormányzatot a beltag, aki mögöttes felelős.  

A határozat az ő felajánlásához igazodik, illetve a végrehajtási eljárás sikerességi arányához 

és időtartamához viszonyítva ez álláspontjuk szerint elfogadható ajánlat. Amennyiben a cég 

elleni eljárás lezárul, utána lehet a mögöttes felelőssel szemben érvényesíteni a 

kötelezettséget. 
 

 

Szegedi István bizottsági tag: Megkérdezi, hogy mennyire forgalomképes a cég által bérbe 

vett ingatlan. Ha a bérlő onnan kiköltözik, akkor milyen feltételek mellett lehet újból kiadni? 

 

Bánhidi-Kovács Anikó lakásgazdálkodási előadó: A bérlő már nincs birtokban. A tartozás 

fennállása miatt indult eljárás. 
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Kun Csaba bizottsági elnök: Javasolja, hogy kiegészítéssel fogadják el a határozati 

javaslatot, amelyben a Bizottság javasolja, hogy először a Vagyongazdálkodási Iroda tegyen 

javaslatot a bérlői tartozás teljes összegű behajtásának érdekében a bérlő részére, az 1 millió 

forint egy összegű befizetése mellett az 500 ezer forint hátralék részletekben történő 

megfizetésének lehetőségével. Cél, hogy a tartozás teljes összegét hajtsák be a bérlőtől. 

 

dr. Nádudvari Gyöngyi jogtanácsos: Jelenleg a vagyontalan cég ellen rendelkezik az 

önkormányzat végrehajtási joggal. A vagyontalanság ténye miatt a végrehajtás szünetel, ez azt 

jelenti, hogy a költségek megelőlegezésével tudják kérni a végrehajtást. A beltag ellen még 

nem indult eljárás. Ellene először fizetési meghagyást kellene indítani. A fedezet elvonó 

szerződés érvénytelen, tehát a vagyonát nem tudná kimenteni. Sajnos a végrehajtás során 

sokszor tapasztalják, hogy az árverésre kitűzött ingatlan árverése sikertelen, így folyamatos 

árverési hirdetményre kerül. A végrehajtási eljárás nem minden esetben zárul sikeresen, 

illetve időt vesz igénybe. Természetesen tehet más ajánlatot az önkormányzat. 

 

Bánhidi-Kovács Anikó lakásgazdálkodási előadó: A tartozás egy része közműtartozásból 

eredt, amelyet vitat a bérlő. Ő ott kizárólag raktározást végzett, így méltánytalannak tartotta, 

hogy a szomszédos ingatlanokon szolgáltatást végző cégekkel – akik üzemi tevékenységhez 

veszik igénybe a közműveket - azonos mértékben (a raktár méretéhez igazítva) fizette a 

közüzemi díjakat.  

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Tegyen az önkormányzat egy új ajánlatot. További kérdés, 

hozzászólás hiányában indítványozza, hogy kiegészítéssel fogadják el a határozati javaslatot, 

amelyben a Bizottság javasolja, hogy először a Vagyongazdálkodási Iroda tegyen javaslatot a 

bérlői tartozás teljes összegű behajtásának érdekében a bérlő részére, az 1 millió forint egy 

összegű befizetése mellett az 500 ezer forint hátralék részletekben történő megfizetésének 

lehetőségével, eltekintve a kamat megfizetésétől. Az önkormányzat magára vállalhatná a 

végrehajtó díjának megfizetését, ilyen módon feloldásra kerülne a tartozás vitatott része. 

 

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

hozza: 

202/2016. (IX.5.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a Fény Mix Bt. bérlői tartozásból eredő egyezségi ajánlatáról készült 

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

a kiegészítéssel, hogy a Bizottság javasolja, hogy először a Vagyongazdálkodási Iroda 

tegyen javaslatot a bérlői tartozás teljes összegű behajtásának érdekében a bérlő részére,  

az 1 millió forint egy összegű befizetése mellett az 500 ezer forint hátralék részletekben 

történő megfizetésének lehetőségével, eltekintve a kamat megfizetésétől. Az 

önkormányzat magára vállalhatná a végrehajtó díjának megfizetését, ilyen módon 

feloldásra kerülne a tartozás vitatott része. 
 

 

20.  Előterjesztés bérlői tartozásból eredő részletfizetési kérelemről – Német 

Vince és Német Nikoletta 
 

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 egybehangzó 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

203/2016. (IX.5.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta bérlői tartozásból eredő részletfizetési kérelemről – Német Vince és Német 

Nikoletta készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

 

 

21.  Előterjesztés az Oktán Kft. területhasználati szerződéséről 
 

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: 

204/2016. (IX.5.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta az Oktán Kft. területhasználati szerződéséről készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

 

22.  Előterjesztés a Dunakanyar Sport és Szabadidő Kft. bérleti 

szerződésének módosításáról  
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát.  
 

Szegedi István bizottsági tag: Számára az előterjesztésből az derül ki, hogy a szerződésben 

vállalt kötelezettség nem teljesült. Tehát a bérlő vállalt valamit, amit folyamatosan nem 

teljesített. Ezt most törölni fogják a tervezési szerződésre hivatkozva? Véleménye szerint ez 

az eljárás nem korrekt.  

 

Alföldiné-Petényi Zsuzsanna vagyongazdálkodási ügyintéző: Korábbi előterjesztések 

folyamán került rendelkezésre, hogy a mobil színpad építése helyett a Bolgár utcai parkoló 

paletta kialakításában vállalt komolyabb részvételt a bérlő. 

 

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

Bizottság ne támogassa most az előterjesztés megtárgyalásra és elfogadásra javasolását, 

hanem helyette javasolja, hogy készítsenek a Képviselő-testületnek részletes tájékoztató 

anyagot, amely bemutatja, hogy a Bérlő által eredetileg tett vállalásokkal összhangban van-e a 

korábbi szerződésmódosítások tartalma (köztük a Bolgár utcai parkoló kialakítása) és a 

jelenlegi határozati javaslat. 
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A Városfejlesztési Bizottság 5 igen és 2 tartózkodás szavazattal a következő határozatot 

hozza: 

 

205/2016. (IX.5.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a Dunakanyar Sport és Szabadidő Kft. bérleti szerződésének 

módosításáról készült előterjesztést. A Bizottság javasolja, hogy készítsenek a Képviselő-

testületnek részletes tájékoztató anyagot, amely bemutatja, hogy a Bérlő által eredetileg 

tett vállalásokkal összhangban van-e a korábbi szerződésmódosítások tartalma (köztük 

a Bolgár utcai parkoló kialakítása) és a jelenlegi határozati javaslat. 

 

 

23.  Előterjesztés a Szentendre, belterület 2730/9 hrsz.-ú, (régi Kocsigyár 

területén található) kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan 

tulajdoni hányadának 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. 

 

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

 

206/2016. (IX.5.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a Szentendre, belterület 2730/9 hrsz.-ú, (régi Kocsigyár területén 

található) kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan tulajdoni hányadának 

értékesítésére vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről készült előterjesztést, 

azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

24.  Előterjesztés a Panoráma - Pálma utcák területhasználatának 

rendezéséről 
 

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: 

207/2016. (IX.5.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a Panoráma - Pálma utcák területhasználatának rendezéséről készült 

előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
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25.  Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott 

hatáskörben tett intézkedésekről benyújtott pályázatok tárgyában  
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden összefoglalja a beszámoló tartalmát.  

 

Szegedi István bizottsági tag: A beszámolóban több közösségi tervezés szerepel. Kéri, hogy 

a közösségi tervezés alapján kikötött szempontokat vegyék figyelembe. A többi beruházásnál, 

ahol még nem került sor közösségi tervezésre, ott is valósuljon ez meg valamilyen formában. 

Amennyiben ebben a polgármester intézkedik átruházott hatáskörben, az erről szóló 

tájékoztatás ne maradjon el. 
 

 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Javaslatot tesz arra – mivel nem kíván szünetet elrendelni –, 

hogy rövid távolléte idején az ülés vezetését Zakar Ágnes bizottsági tag folytassa. 
 

A Városfejlesztési Bizottság egybehangzó 7 igen szavazattal az elnök javaslatát elfogadja, és 

megszavazza, hogy Zakar Ágnes bizottsági tag legyen a levezető elnök, Kun Csaba 

visszaérkezéséig. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök elhagyja az üléstermet. A jelenlévő Bizottsági tagok létszáma: 6 

fő. 
 

 

Kosztek Gabriella pályázati koordinátor: Egyenlőre a pályázat került benyújtásra, nem 

biztos, hogy minden helyszínre elnyerik a sportpark kialakításának lehetőségét. A pályázaton 

nem forrást lehet igényelni, hanem a kivitelezést vállalja magára a Beruházási, Műszaki 

Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Az elnyert pályázatok környékén élőkkel 

egyeztetést fognak folytatni. 

 

Zakar Ágnes levezető elnök: Felhívja a figyelmet arra, hogy már évek óta működő rendszer, 

hogy minden esetben a lakosság véleményének kikérésével folynak a beruházások 

Szentendrén. A képviselők tettek javaslatot a fitness parkok kialakításának helyszínére. Mint 

a terület képviselője, beszámol arról, hogy a Füzes parki lakótelepen kifejezett igény van egy 

ilyen park létrehozására. Örvendetes, hogy ennek van megvalósulási lehetősége. 

 

Szegedi István bizottsági tag: Nem kívánja vitatni, hogy történt-e egyeztetés, hiszen 

közösségi tervezés is volt. A Füzes park lakótelepi fejlesztést és a Postás strand beruházást is 

megelőzte a közösségi tervezés, ahol ennek a helyét kijelölték. 

 

Lontai Tamás bizottsági tag: Reméli, hogy a felsorolás nem sorrendet takar, mert 

véleménye szerint a Püspökmajori lakótelepnél a Barcsay sportpálya is fontos helyszín lenne.  

Több megkeresést kapott ebben a témában, hogy vannak megoldásra váró problémák ezen a 

sportpályán. Lobbizni szeretne ennek érdekében. Fontosnak tartja, hogy a körzetben régebben 

tapasztalt jó sportéletet visszahozzák. Ebben nagy segítséget nyújtana egy ilyen fitness park 

kiépítése. 

 

Horváth Győző bizottsági tag: Feltétlenül jó lenne, ha a pályázat során lehetőség nyílna egy 

ilyen sport park kialakítására a Püspökmajor lakótelepen, hiszen ezen a szűk területen 5500 

szentendrei lakos él együtt. Nagyon fontos, hogy a sportélet aktív legyen a Püspökmajoron, 

hiszen ezen a területen rengeteg fiatal él. 



 

23 

 

 

Zakar Ágnes levezető 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: 

 

208/2016. (IX.5.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörben tett 

intézkedésekről benyújtott pályázatok tárgyában készült beszámolót, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

26.  Előterjesztés a „Jedlik Ányos Terv” elektromos töltőállomás alprogram 

pályázati felhívásról"  
 

Zakar Ágnes levezető elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát.  
 

Lontai Tamás bizottsági tag: Helyszínkijelölésként javasolja, hogy az uszoda előtti részen 

célszerű lenne egy ilyen töltőállomás kiépítése. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök megérkezik az ülésterembe. A jelenlévő Bizottsági tagok létszáma: 

7 fő. 

 

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: 

 

209/2016. (IX.5.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a „Jedlik Ányos Terv” elektromos töltőállomás alprogram pályázati 

felhívásról" készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

 

 

27.  VEKOP-4.1.1-15 kódszámú „Aktív turisztikai hálózatok 

infrastruktúrájának fejlesztése”, "EuroVelo6 Pest megyei hálózatának 

fejlesztése” című pályázaton együttműködő partnerként történő 

indulásról 
 

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: 
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210/2016. (IX.5.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a VEKOP-4.1.1-15 kódszámú „Aktív turisztikai hálózatok 

infrastruktúrájának fejlesztése”, "EuroVelo6 Pest megyei hálózatának fejlesztése” című 

pályázaton együttműködő partnerként történő indulásról készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

28.  Előterjesztés a Füzesparki lakótelep fejlesztéséről 
 

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

szót az előterjesztés előkészítőjének. 

 

Zakar Ágnes levezető elnök: A Füzespark lakótelep több, mint három évtizede épült, 

környezetének fejlesztése szükségessé vált. Ennek érdekében Szentendre Város 

Önkormányzat közösségi tervezés keretében tervet dolgozott ki a lakossággal közösen a 

lakótelep fejlesztésére.  A Füzesparki lakótelep közösségi tervezésének folyamata megtörtént, 

sikeresen lezárult. A közösségi tervezés eredményeit felhasználva koncepció került 

kidolgozásra arra nézve, hogy melyek azok a feladatok, amelyek már a közel jövőben, azaz a 

2016 –ban 5,777 millió forint, 2017-ben 4 millió forint ráfordításával megvalósíthatók. Kéri a 

Tisztelt Bizottságot, hogy támogassa az előterjesztését. 
 

Lontai Tamás bizottsági tag: Személyesen is részt vett a közösségi tervezésben. Látszott, 

hogy milyen jó munka folyt ott. Megkérdezi, hogy az öt egyeztetési alkalmat követően 

merültek-e fel kérdések a lakosság részéről.  

 

Zakar Ágnes levezető elnök: Az előterjesztés tartalma az egyeztetések alkalmával begyűjtött 

javaslatok alapján állt össze. Megköszöni a közösségi tervezésben részt vevők és Szöllősy-

Meggyes Ildikó pályázati referens koordinációs munkáját, amellyel elősegítette a közösségi 

tervezési munkát.  

 

Szegedi István bizottsági tag: Az előterjesztésben foglaltak nagyon jó és hasznos ügyet 

szolgálnak. Az elkészült anyagnak volt egy véleményezési időszaka. Valóban érkeztek 

később is vélemények, de ezek is egyeztetésre kerültek, illetve álláspontja szerint az 

egyeztetésen túl érkező észrevételeket nem kellett feltétlenül beépíteni az anyagba. 

 

Zakar Ágnes bizottsági tag: Nagyon hasznosnak tartotta az egyeztetés folyamatát. Ez 

komoly megerősítést adott számára ennek az ügynek a képviseletében. Ha valaki nem veszi a 

fáradtságot, hogy részt vegyen az egyeztetésen, akkor nem tudja megosztani az elképzeléseit, 

kimarad ebből a lehetőségből. Reméli, hogy a kivitelezés is gördülékenyen, az ütemterv 

szerint megvalósul.  

 

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: 
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211/2016. (IX.5.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a Füzesparki lakótelep fejlesztéséről készült előterjesztést, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 
 

29.  Előterjesztés benyújtott pályázatok tárgyában 
 

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: 

 

212/2016. (IX.5.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a benyújtott pályázatok tárgyában készült előterjesztést, azt a Képviselő-

testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

30.  Előterjesztés az 1+1 programra benyújtott második körös pályázatok 

támogatásáról 
 

 

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

kér a hiánypótlás módjáról.  
 

Kosztek Gabriella pályázati koordinátor: A hiánypótlások beérkezését követően bizottsági 

ülésen kerülnek elbírálásra a kérelmek. Ebben a pályázatban már folyamatos határidővel írja 

ki az önkormányzat a pályázatot, 2016. decemberéig. A pályázati anyagokról érdemi 

beérkezésüket követően havonta hoz döntést a Bizottság, az 1+1 pályázati keretösszeg erejéig. 

 

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

Bizottság fogadja el az előterjesztésben foglaltakat. 

 

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

 

213/2016. (IX.5.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága a 

Képviselő-testület 191/2016. (VII.21.) Kt. sz. határozatában kapott felhatalmazás 

alapján az 1+1 út- és járdaépítési programra beérkezett kérelmeket elbírálta és úgy 

dönt, hogy: 

1.  

 Takácsné Szűk Mária számára 373.253 Ft, 

 a Mókus utcai Úttársaság számára 2.321.719 Ft,  

 a Deli Útépítő Közösség számára 879.000 Ft, 

fejlesztési támogatást nyújt, 
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2. a Ribizli utca pályázatával kapcsolatos döntést a hiányzó dokumentumok be-

érkezéséig elhalasztja, 
 

3. az 1+1 program pályázati felhívását meghosszabbítja a keret kimerüléséig, folyamatos 

beadással, de legkésőbb 2016. december 31-ig, 
 

4. a beérkező pályázatokat a pályázat benyújtását követő rendes bizottsági ülésen bírálja 

el. 
 

Felelős:  Városfejlesztési alpolgármester 

Határidő:   folyamatos 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: projekt koordinátor  

 

 

31.  Előterjesztés forgalomszabályozási, közúti fejlesztési kérdésekre 

vonatkozó javaslatok tárgyában (bizottsági) 
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát. Jelzi, hogy a 

Bizottság egyenként tárgyalja meg és külön-külön szavaz a forgalmi rendre vonatkozó 

határozati javaslatokról. Megkérdezi, hogy van-e észrevétel az I. határozati javaslathoz. 
 

Holló István bizottsági tag: Javasolja, hogy engedélyezze a Bizottság Barackos útról a 

Cseresznyés útra való balra bekanyarodást, az útszakasz beláthatatlanságát pedig egy 

forgalomtechnikai tükör kihelyezésével tegyék biztonságossá.  

 

Tóth Tibor útügyi mérnök: Egyszerűbbnek tartja, ha nincs mód a Barackos útról a 

Cseresznyésre balra felfelé bekanyarodásnak, de belátja, hogy ezt az ott élőket kerülőkre 

kényszerítheti. Jellemzően a másik irányba tapasztalható forgalom. 

 

Holló István bizottsági tag: Ismeri a környéket, és álláspontja szerint így számos 

körbekerüléssel járó fölösleges utazás megtakarítható, és megkönnyíti az ott élők közlekedési 

útvonalait. Javasolja még, hogy helyezzenek ki az útkereszteződéshez „Veszélyes 

kereszteződés” figyelmeztető táblát is. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Befogadja a javaslatokat. További kérdés, hozzászólás 

hiányában indítványozza, hogy a Bizottság fogadja el az I. határozati javaslatban foglaltakat, 

az 1. pont harmadik bekezdés első mondatának alábbiak szerinti módosításával: 

„A Barackos út felől a 11-es főút felé haladó forgalom számára a Cseresznyés útra való 

kanyarodás baleseti konfliktushelyzet megszüntetése érdekében kerüljön kihelyezésre 

forgalomtechnikai tükör, illetve 2 db „Veszélyes kereszteződés” KRESZ tábla.” 

 

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

 

214/2016. (IX.5.) 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 úti hídépítéssel kapcsolatban korábban elfogadott forgalmi rend 

érvénybe léptetése az Egres utcai hídépítési munkáinak kezdetéhez igazodjon, 
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kivéve a Barackos út, 11-es főút – Törökvölgyi út közötti szakaszán a kétirányú 

forgalmi rend bevezetése, amelynek határideje 2016. szeptember 12. A forgalmi 

rend változásokról legalább három nappal előtte kerüljön ki tájékoztató anyag a 

város web oldalára és közösségi internetes oldalára, valamint az érintett utcákba. 

Visszavonásra kerül a 174/2016. (VI.13.) VB sz. határozatból a Szélkerék utca, 

Nap utca – Sztaravodai út közötti szakaszának a kifelé való egyirányúsítása és 

életben marad a jelenlegi kétirányú forgalmi rend. A forgalmi rend változás 

miatt leszerelésre kerülő jelzőtáblák kerüljenek felhasználásra a felmerülő egyéb 

forgalmi változásoknál, illetve táblapótlásoknál. 
 

Jóváhagyja – az Egres úti híd építésének befejezéséig – a már megépített 

gyalogos híd a Csend utca gyalogosforgalmának a Sztaravoda patak feletti 

átvezetését. 
 

A Barackos út felől a 11-es főút felé haladó forgalom számára a Cseresznyés útra 

való kanyarodás baleseti konfliktushelyzet megszüntetése érdekében kerüljön 

kihelyezésre forgalomtechnikai tükör, illetve 2 db „Veszélyes kereszteződés” 

KRESZ tábla.  

Az Óvíz utcában várhatóan megnövekedő gyalogosforgalom biztonsága 

érdekében egy-egy „Vigyázat gyalogosok” és egy „Bukkanó” KRESZ tábla, 

valamint egy mobil lecsavarozható fekvő rendőr kerüljön kihelyezésre. 
 

         2.  A forgalomtechnikára vonatkozó javaslatok költségének fedezete a 2016. évi 

költségvetés 3/a. sz. melléklet "Közúti-, közlekedésbiztonsági- és 

közlekedésfejlesztési beruházások (összesen 1.500.000 Ft rendelkezésre álló forrás 

erejéig)" és a 2016. évi költségvetés „Városfejlesztési Iroda dologi kiadásainak” 

(összesen 475.200 Ft rendelkezésre álló forrás erejéig) terhére biztosítható, azzal, 

hogy a maximális keret nem léphető túl. 

 

Felelős: városfejlesztési alpolgármester 

Határidő: folyamatos 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: útügyi mérnök 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti a II. határozati javaslatot, és megkérdezi, 

hogy van-e hozzá észrevétel. Kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság 

fogadja el a II. határozati javaslatban foglaltakat. 

 

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

 

215/2016. (IX.5.) 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 Ady Endre út – Sziget utca csatlakozásánál kerüljön lecserélésre az 

„Autóbusszal behajtani tilos” tábla „5 t súlykorlátozó” táblára. Ezen kívül 

kerüljön kihelyezésre egy „Zsákutca” tábla, valamint egy „20 km/h” 

sebességkorlátozó tábla az utca Ady Endre úti torkolatához. Az utca hosszának a 

felénél kerüljön ideiglenesen lehelyezésre egy mobil fekvőrendőr, amelyet a 

csónakház építési munkáinak kezdetekor vissza kell bontani. 
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2. A forgalomtechnikára vonatkozó javaslatok költségének fedezete a 2016. évi 

költségvetés 3/a. sz. melléklet "Közúti-, közlekedésbiztonsági- és 

közlekedésfejlesztési beruházások (összesen 1.500.000 Ft rendelkezésre álló forrás 

erejéig)" és a 2016. évi költségvetés „Városfejlesztési Iroda dologi kiadásainak” 

(összesen 475.200 Ft rendelkezésre álló forrás erejéig) terhére biztosítható, azzal, 

hogy a maximális keret nem léphető túl. 

 

Felelős: városfejlesztési alpolgármester 

Határidő: 2016. szeptember 30.  

A végrehajtásért közvetlenül felelős: útügyi mérnök 

 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti a III. határozati javaslatot, és megkérdezi, 

hogy van-e hozzá észrevétel. Megfelelő szélességgel rendelkezik az út a kétirányú 

forgalomhoz, a járda kijelölése mellett. 

 

Tóth Tibor útügyi mérnök: Van egy-két rövid szakasz, ahol ettől keskenyebb az út. A 

legkisebb útszélesség 6,1 méter, a Középhegy utcai csatlakozásnál. Innentől kezdve csak 

azokon a részeken lehet parkolást biztosítani, ahol erre adott a megfelelő útszélesség. 

 

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

fogadja el a III. határozati javaslatban foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési Bizottság 6 igen és 1 nem szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

216/2016. (IX.5.) 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 Bogádnyi utcában kerüljön visszaállításra a - régi - kétirányú forgalmi rend, 

az alábbi feltételekkel: 

A parkoló sáv az utca Duna felé eső – keleti – oldalon továbbra is maradjon meg, 

úgy, hogy a Szamárhegy felőli zsákutcákba (Alsóhegy, Középhegy, Felsőhegy 

utcák) való ki és behajtást a parkoló járművek ne akadályozhassák.  

Az utca másik, Szamárhegy felőli – nyugati – oldalán kerüljön felfestésre sárga 

színnel egy 80 cm széles gyalogosok közlekedésre alkalmas sáv, „Megállni tilos” 

táblák kihelyezésével. 
 

2. A forgalomtechnikára vonatkozó javaslatok költségének fedezete a 2016. évi 

költségvetés 3/a. sz. melléklet "Közúti-, közlekedésbiztonsági- és 

közlekedésfejlesztési beruházások (összesen 1.500.000 Ft rendelkezésre álló forrás 

erejéig)" és a 2016. évi költségvetés „Városfejlesztési Iroda dologi kiadásainak” 

(összesen 475.200 Ft rendelkezésre álló forrás erejéig) terhére biztosítható, azzal, 

hogy a maximális keret nem léphető túl. 
 

Felelős: városfejlesztési alpolgármester 

Határidő: 2016. szeptember 30.  

A végrehajtásért közvetlenül felelős: útügyi mérnök 
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Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti a IV. határozati javaslatot, és megkérdezi, 

hogy van-e hozzá észrevétel. Ésszerűnek tartja a javaslatot. Kérdés, hozzászólás hiányában 

indítványozza, hogy a Bizottság fogadja el a IV. határozati javaslatban foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési Bizottság 5 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

217/2016. (IX.5.) 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 Duna-korzó, Jókai utca - Péter Pál utca közötti szakaszán kerüljön bevezetésre 

a kétirányú forgalmi rend. Kerüljön megtervezésre az új forgalmi rend a 

kerékpáros forgalom biztonságos közlekedésének figyelembe vételével, valamint 

a merőleges parkolás kialakításával. 
 

2. A forgalomtechnikára vonatkozó javaslatok költségének fedezete a 2016. évi 

költségvetés 3/a. sz. melléklet "Közúti-, közlekedésbiztonsági- és 

közlekedésfejlesztési beruházások (összesen 1.500.000 Ft rendelkezésre álló forrás 

erejéig)" és a 2016. évi költségvetés „Városfejlesztési Iroda dologi kiadásainak” 

(összesen 475.200 Ft rendelkezésre álló forrás erejéig) terhére biztosítható, azzal, 

hogy a maximális keret nem léphető túl. 
 

Felelős: városfejlesztési alpolgármester 

Határidő: 2016. november 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: útügyi mérnök 
 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti az V. határozati javaslatot, és megkérdezi, 

hogy van-e hozzá kérdés, észrevétel.  
 

Lontai Tamás bizottsági tag: Ez egy problémás parkoló rész. Nem támogatja, hogy az 

áruszállításhoz fix helyet jelöljenek ki. Véleménye szerint a taxisok tették ki önhatalmúlag ide 

a „Behajtani tilos” KRESZ táblát. Ha erre mégis lehetőséget adnak, akkor legalább 

időkorlátot szabjanak, hogy más is igénybe tudja venni a parkolóhelyet. 
 

Tóth Tibor útügyi mérnök: Az itt jelen lévő vállalkozók részéről jelentkezett ez az igény. Itt 

az összes üzlet számára kerülne kijelölésre az árufeltöltéshez szükséges 2 db parkoló hely. 

Természetesen ez nem egész napos helyfoglalást jelent. Támogatni tudja ezt a 

kezdeményezést. Meg fogja vizsgálni, hogy a „Behajtani tilos” KRESZ tábla jogszerűen 

került-e kihelyezésre erre a helyre. Szakmai álláspontja szerint ide „Megállni tilos” KRESZ 

táblát szükséges tenni, kivéve áruszállítás kiegészítő táblával. 
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Befogadja a javaslatot. További kérdés, hozzászólás hiányában 

indítványozza, hogy a Bizottság fogadja el az V. határozati javaslatban foglaltakat. az 1. pont 

alábbi módosításával: 

„A HÉV végállomásnál a Taxis várakozó hely melletti parkolónál kihelyezett „Behajtani 

tilos” tábla jogszerűségét vizsgálják meg. Amennyiben jogszerű, úgy az alatta a „kivétel 

taxi” tábla alá kerüljön kihelyezésre a „kivétel áruszállítás 2x” kiegészítő tábla.  
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Amennyiben jogszerűtlen módon kerül kihelyezésre a tábla, úgy kerüljön eltávolításra, 

helyre „Megállni tilos” tábla kerüljön kihelyezésre. A korlátozás burkolati jel felfestésével 

is kerüljön megerősítésre. A parkolóhely felfestését a felfestéskor a DM üzlettel kell 

egyeztetni.” 
 

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

218/2016. (IX.5.) 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 HÉV végállomásnál a Taxis várakozó hely melletti parkolónál kihelyezett 

„Behajtani tilos” tábla jogszerűségét vizsgálják meg. Amennyiben jogszerű, úgy 

az alatta a „kivétel taxi” tábla alá kerüljön kihelyezésre a „kivétel áruszállítás 

2x” kiegészítő tábla. Amennyiben jogszerűtlen módon kerül kihelyezésre a tábla, 

úgy kerüljön eltávolításra, helyre „Megállni tilos” tábla kerüljön kihelyezésre. A 

korlátozás burkolati jel felfestésével is kerüljön megerősítésre. A parkolóhely 

felfestését a felfestéskor a DM üzlettel kell egyeztetni. 
 

2. A forgalomtechnikára vonatkozó javaslatok költségének fedezete a 2016. évi 

költségvetés 3/a. sz. melléklet "Közúti-, közlekedésbiztonsági- és 

közlekedésfejlesztési  beruházások (összesen 1.500.000 Ft rendelkezésre álló forrás  

erejéig)" és a 2016. évi költségvetés „Városfejlesztési Iroda dologi kiadásainak” 

(összesen 475.200 Ft rendelkezésre álló forrás erejéig) terhére biztosítható, azzal, 

hogy a maximális keret nem léphető túl. 
 

Felelős: városfejlesztési alpolgármester 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: útügyi mérnök 

 
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Felkéri az útügyi mérnököt, hogy röviden ismertesse a VI. 

határozati javaslatot.  

 

Tóth Tibor útügyi mérnök: Indokolja a határozati javaslatban foglaltakat, amely lakossági 

kérésen alapul. A kérelemmel kapcsolatban a Kormányhivatal támogatóan nyilatkozott, 

jelezve, hogy ebben az önkormányzat a döntésre jogosult. 
 

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

Bizottság fogadja el az VI. határozati javaslatban foglaltakat. 

 

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

hozza: 

219/2016. (IX.5.) 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: 
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1. A Kisforrás utca 29. sz. ingatlan tulajdonosa szerezze be a forgalmi rend 

változtatásához az érintett ingatlantulajdonosok jóváhagyását, belegyezését. 

Amennyiben egyhangú a beleegyezés és hajlandó a saját költségén az építéssel 

kapcsolatos műszaki tervdokumentációt elkészíttetni, a megfelelő engedélyeket 

beszerezni és a kivitelezést, forgalmi rend kitáblázását elvégezni, úgy jóváhagyja 

a Kút utca felé való egyirányúsítást. 
 

2. A forgalomtechnikára vonatkozó javaslatok költségének fedezete a 2016. évi 

költségvetés 3/a. sz. melléklet "Közúti-, közlekedésbiztonsági- és 

közlekedésfejlesztési beruházások (összesen 1.500.000 Ft rendelkezésre álló forrás 

erejéig)" és a 2016. évi költségvetés „Városfejlesztési Iroda dologi kiadásainak” 

(összesen 475.200 Ft rendelkezésre álló forrás erejéig) terhére biztosítható, azzal, 

hogy a maximális keret nem léphető túl. 
 

Felelős: városfejlesztési alpolgármester 

Határidő: 2016. november 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: útügyi mérnök 

 
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Felkéri az útügyi mérnököt, hogy röviden ismertesse a VII. 

határozati javaslatot. Nem ért egyet a Vasúti villasorra vonatkozó javaslattal.  

 

Tóth Tibor útügyi mérnök: Indokolja a határozati javaslatban foglaltakat, amely egy 

gyűjteménye az indokolt táblakihelyezéseknek. A Vasúti villasoron forgalmi szabályozással 

elérni kívánt korlátozást a területen többen nem tartották be, nappal is behajtottak 

tehergépjármű forgalom számára tiltott területre. Ezt a problémát szeretnék megelőzni, ezáltal 

érvényre juttatni a szabályozás által elérni kívánt cél. 

 

Holló István bizottsági tag: A Cseresznyés út - Pismány utcánál túlzottnak találja az 5 

tonnás súlykorlátozást, javasolja, hogy „7,5 t” súlykorlátozó KRESZ tábla kerüljön ki ide, 

illetve célszerűnek tartja mindenhol felülvizsgáltatni a túlzott súlykorlátozást. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Felkéri az útügyi mérnököt, hogy röviden ismertesse a VI. 

határozati javaslatot.  

 

Tóth Tibor útügyi mérnök: Elmondja, hogy jelentős kárt okoznak a tehergépjárművek a 

keskeny utcákban, a gépjárművekben és az útban egyaránt. A lakosság több kárjelzést küldött 

be és személyesen mérte fel az utakban okozott kárt. Elfogadhatónak tartja a 7,5 t-s tábla 

kihelyezését a Cseresznyés út - Pismány utcánál. Megjegyzi, hogy az Ügyfélszolgálaton lehet 

kérni engedélyt a behajtásra, amit jellemzően 15 tonnáig engedélyezni szoktak.  

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Az alápincézett útszakaszokon szükséges az 5 tonnás 

súlykorlátozás, például a Szamárhegyen. További kérdés, hozzászólás hiányában 

indítványozza, hogy a Bizottság fogadja el az VII. határozati javaslatban foglaltakat, a  

felsorolás alábbi pontosításával: 

- Cseresznyés - Pismány u.: „7,5 t” súlykorlátozó tábla kihelyezése, a kiegészítő 

tábla eltávolítása. 

 

A Városfejlesztési Bizottság egybehangzó 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
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220/2016. (IX.5.) 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 a város egységes súlykorlátozási 

területének kialakítása és a behajtási korlátozások egységesítése érdekében lefolytatott 

felülvizsgálatok alapján jóváhagyja 2016. július 1-jétől az alábbi táblamódosításokat:  

 

- Paprikabíró u.: 1 db parkoló „Zóna vége” tábla kihelyezése. 

- Felhő u.: „Kivéve célforgalom” kiegészítő tábla eltávolítása. 

- Cseresznyés - Pismány u.: „7,5 t” súlykorlátozó tábla kihelyezése, 

kiegészítő tábla eltávolítása. 

- Áfonya utca: 2 db „7,5 t” súlykorlátozó tábla kihelyezése. 

- Jókai utca – Duna korzó: „Stop” tábla előrébb helyezése. 

- Ölyv u.: 2 db „5 t” súlykorlátozó tábla kihelyezése. 

- Tambura u.: 2 db „7,5 t” súlykorlátozó tábla kihelyezése. 

- Berkenye u.: 1 db „7,5 t” súlykorlátozó tábla kihelyezése. 

- Szirom u.: 4 db „5 km/h”, „3,5 t” korlátozó, „Kivétel engedéllyel” 

kiegészítő táblák kihelyezése az utca két végére. 

- Fészek u.: 1 db „Zsákutca” tábla kihelyezése. 

- Rév u.: 1 db „Busszal behajtani tilos” tábla kihelyezése. 

- Lázár cár tér: 1 db „Kivétel kerékpárral” kiegészítő tábla kihelyezése. 

- Duna korzó: 2 db „Video kontroll” tábla kihelyezése (szöveges táblák). 

- Péter Pál u.: Duna korzóról 1 db „Kötelező haladási irány” tábla 

kihelyezése. 

- Futó u.: 1 db „Elsőbbség adás kötelező”, 1 db „Kötelező haladási irány”, 1 

db „Vigyázz kerékpár forgalom!” tábla kihelyezése. 

- Vasúti villasor: a lakótelep felé vezető utcákból a tehergépjármű forgalom 

időszaki korlátozását jelző kiegészítő táblák levétele. 

 

Felelős: városfejlesztési alpolgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásáért közvetlenül felelős: útügyi mérnök 

 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Felkéri az útügyi mérnököt, hogy röviden ismertesse a VIII. 

határozati javaslatot.  

 

Tóth Tibor útügyi mérnök: Indokolja a határozati javaslatban foglaltakat. 1+1 pályázat 

keretében került sor az út felújítására, ezért az ott élők kezdeményezték a súlykorlátozást.  

 

Holló István bizottsági tag: Célszerűnek tartja a súlykorlátozást 7,5 tonnában megjelölni. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Befogadja a javaslatot. További kérdés, hozzászólás hiányában 

indítványozza, hogy a Bizottság fogadja el a VIII. határozati javaslatban foglaltakat, 7,5 

tonnás súlykorlátozással. 

 

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

hozza: 
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221/2016. (IX.5.) 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 Zöld utcába a biztonságos közlekedés érdekében kerüljön kihelyezésre 

„Elsőbbségadás kötelező” tábla a Zöld utca végére az Egres úti csatlakozáshoz, 
 

2. a megépített burkolat védelmében kerüljön kihelyezésre egy-egy 7,5 t 

súlykorlátozást jelző tábla a Zöld utcai behajtáshoz az Egres utcai és a Tábor 

utcai torkolatokhoz, 
 

3. a forgalomtechnikára vonatkozó javaslatok költségének fedezete a 2016. évi 

költségvetés 3/a. sz. melléklet "Közúti-, közlekedésbiztonsági- és 

közlekedésfejlesztési beruházások (összesen 1.500.000 Ft rendelkezésre álló forrás 

erejéig)" és a 2016. évi költségvetés „Városfejlesztési Iroda dologi kiadásainak” 

(összesen 475.200 Ft rendelkezésre álló forrás erejéig) terhére biztosítható, azzal, 

hogy a maximális keret nem léphető túl. 
 

Felelős: városfejlesztési alpolgármester 

Határidő: 2016. november 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: útügyi mérnök 
 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti a IX. határozati javaslatot, és megkérdezi, 

hogy van-e hozzá észrevétel.  Kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, hogy a Bizottság 

fogadja el az IX. határozati javaslatban foglaltakat. 
 

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

 

222/2016. (IX.5.) 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. kerüljön bevezetésre az Áfonya utca egyirányúsítása a Hóbogyó utca és a 

Berkenye utca között a 11-es főút felől a Berkenye utca felé; az Áfonya utcába a 

Hóbogyó utcánál kerüljön kihelyezésre 1 db „Egyirányú út” jelzésű KRESZ 

tábla, a Berkenye utcába az Áfonya utcai csatlakozáshoz pedig egy db „Behajtani 

tilos” tábla, 
 

2. a forgalomtechnikára vonatkozó javaslatok költségének fedezete a 2016. évi 

költségvetés 3/a. sz. melléklet "Közúti-, közlekedésbiztonsági- és 

közlekedésfejlesztési beruházások (összesen 1.500.000 Ft rendelkezésre álló forrás 

erejéig)" és a 2016. évi költségvetés „Városfejlesztési Iroda dologi kiadásainak” 

(összesen 475.200 Ft rendelkezésre álló forrás erejéig) terhére biztosítható, azzal, 

hogy a maximális keret nem léphető túl. 
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Felelős: városfejlesztési alpolgármester 

Határidő: 2016. november 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: útügyi mérnök 

 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti a X. határozati javaslatot, és megkérdezi, 

hogy van-e hozzá észrevétel.  
 

Tóth Tibor útügyi mérnök: Az Egres úti híd és a környező forgalmi rend kapcsán merült fel 

ez a forgalmi rend változás, amelynek bemutatáshoz Kenéz Attila forgalomtechnikai mérnök 

térképet készített. A Bizottság már korábban is foglalkozott ezzel a kérdéssel, de végül a 

Közlekedési Munkacsoport véleményének hiányában nem történt ebben előrelépés, amely 

időközben megszüntetésre került. A terv megvalósulásával körbejárható a terület és ilyen 

módosításokkal a forgalom biztonsága fokozható. 

 

Szegedi István bizottsági tag: A körbejárhatósággal egyetért, azonban javasolja, hogy az 

Egres út, Nap utca, Szélkerék utca szakasz szabályozását gondolja át a Bizottság. Az út itt 

beláthatatlan egy S töréstől és túl keskeny, kétoldalt zárt kerítésekkel. Az út egy hatalmas 

kanyarral végződik. Ha az út két oldalán egyszerre indul el két személygépkocsi, akkor az 

egyiknek feltétlenül vissza kell tolatnia, ami kockázatos. 

Nagyon kifogásolható résznek tartja a Nap utca - Folyondár utca – Szélkerék út közötti 

szakasza nagyon keskeny, alkalmatlan a kétirányú forgalomra. A Pataksor és a Szélkerék 

utcai rész annyira keskeny, hogy 1 gyalogos és 1 gépjármű sem fér el egymás mellett.  

A körbejárhatóság mellett éppen ez a szakasz kétirányú maradna. A Folyondár és Szélkerék 

utcai szakasz szabályozását feltétlenül át kell gondolni.  

 

Zakar Ágnes bizottsági tag: Megfontolandónak tartja, hogy a Bizottság tartson itt egy 

bejárást. Nagyon fontosnak tartja, hogy az óvoda környékén megfelelő legyen a közlekedési 

rend. 

 

Holló István bizottsági tag: Egyetért a beláthatatlan kanyarnál az Szélkerék utca (Egres út, 

Nap utca melletti) egyirányúsításával. Viszont a Pataksor és a Szélkerék utcai átjárás 

egyirányúsítását nem tartja megfelelő felvetésnek, mivel az útszakasz belátható. Meg kellene 

tisztítani itt az űrszelvényt, illetve meg kellene határozni az elsőbbségi viszonyokat. 

 

Tóth Tibor útügyi mérnök: Holló István javaslatát elfogadhatónak tartja. Érdemes ezen a 

szakaszon meghatározni az elsőbbségi rendet, a belváros felé. 

 

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

Bizottság fogadja el a X. határozati javaslatban foglaltakat, azzal a kiegészítéssel, hogy az 1. 

pont egészüljön ki az alábbi mondattal: 

„A Nap utca, Szélkerék utca - Pataksor utca közötti szakasz két végére kerüljön kihelyezésre a 

forgalmi rend elsőbbségét szabályozó tábla úgy, hogy az elsőbbséget a belváros irányába tartó 

forgalom kapja.” 

 

 

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

hozza: 
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223/2016. (IX.5.) 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 2015. május 11-i bizottsági ülésen ismertetett forgalmi terv alapján kerüljön 

elfogadásra az Egres út – Nap utca – Szélkerék utca egyirányúsítása, az óramutató 

járásával ellentétes irányban kialakítandó forgalmi renddel. Az utcák 

találkozásaihoz kerüljön kihelyezésre, az Egyirányú utca és az ellentétes irányokhoz 

a Behajtani tilos táblák, ezeken kívül a Lakó és pihenő övezetekhez a szükséges jelző 

és feloldó, valamint a 30-as övezetekhez a jelző és a feloldó táblák, a Sztaravodai híd 

elé egy forgalmi elsőbbséget szabályozó jelző, a híd másik oldalára pedig egy 

tájékoztató tábla. A Nap utca, Szélkerék utca - Pataksor utca közötti szakasz két 

végére kerüljön kihelyezésre a forgalmi rend elsőbbségét szabályozó tábla úgy, hogy 

az elsőbbséget a belváros irányába tartó forgalom kapja. 
 

2. A forgalmi rend változásáról legalább három nappal előtte kerüljön ki tájékoztató 

anyag a város web oldalára és közösségi internetes oldalára, valamint az érintett 

utcákba. 
 

3. A forgalomtechnikára vonatkozó javaslatok költségének fedezete a 2016. évi 

költségvetés 3/a. sz. melléklet "Közúti-, közlekedésbiztonsági- és 

közlekedésfejlesztési beruházások (összesen 1.500.000 Ft rendelkezésre álló forrás 

erejéig)" és a 2016. évi költségvetés „Városfejlesztési Iroda dologi kiadásainak” 

(összesen 475.200 Ft rendelkezésre álló forrás erejéig) terhére biztosítható, azzal, hogy 

a maximális keret nem léphető túl. 
 

Felelős: városfejlesztési alpolgármester 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: útügyi mérnök 

 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden ismerteti a XI. határozati javaslatot, és megkérdezi, 

hogy van-e hozzá észrevétel.  

 

Tóth Tibor útügyi mérnök: Indokolja a határozati javaslatban foglaltakat. 

 

Szegedi István bizottsági tag: Megkérdezi, hogy milyen kihatással jár ez a zsákutca 

kijelölés, hová fog emiatt áthelyeződni a forgalom. 

 

Zakar Ágnes bizottsági tag: Ez egy parti sétány. Rettentően porzik ez az útszakasz.  

 

Tóth Tibor útügyi mérnök: A gépjármű forgalom mellett iszonyatos por keletkezik ezen a 

murvával borított utcán, ami kedvelt sétálóhely.  

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal. További kérdés, 

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

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

hozza: 
 

224/2016. (IX.5.) 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. Kerüljön kialakításra a Bükkös part Virág utca – Szegedi út közötti szakaszán - 

lakók kérésének és az útügyi mérnök beterjesztésének megfelelően – az új 

„Zsákutcás” kialakítású forgalmi rend. A Bükkös part a Virág utcánál kerüljön 

lezárásra három virágládával, úgy, hogy az a gyalogos és a kerékpáros forgalmat 

átengedje. A behajtási tilalmat egy „Behajtani tilos” KRESZ tábla kihelyezésével 

szükséges megerősíteni.  A  Bükkös  part  Szegedi úti parkolójához pedig 

kerüljön kihelyezésre 1 db „Zsákutca” tábla. 
 

2. A forgalomtechnikára vonatkozó javaslatok költségének fedezete a 2016. évi 

költségvetés 3/a. sz. melléklet "Közúti-, közlekedésbiztonsági- és 

közlekedésfejlesztési beruházások (összesen 1.500.000 Ft rendelkezésre álló forrás 

erejéig)" és a 2016. évi költségvetés „Városfejlesztési Iroda dologi kiadásainak” 

(összesen 475.200 Ft rendelkezésre álló forrás erejéig) terhére biztosítható, azzal, 

hogy a maximális keret nem léphető túl. 

 

Felelős: városfejlesztési alpolgármester 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

A végrehajtásáért közvetlenül felelős: útügyi mérnök 
 
 

 

32.  Tájékoztató a 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. 

 

 

33.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelet elfogadásáról 

 
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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225/2016. (IX.5.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelet elfogadásáról készült előterjesztést, azt a 

Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

 

34.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 

10/2008. (II.20.) Önk. sz. rendeletének 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 egybehangzó 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

226/2016. (IX.5.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi 

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

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

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
 

 

 

 

35.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a Települési 

Önkormányzatok Országos Szövetségében fennálló tagságának 

megszüntetéséről 
 

Kun Csaba bizottsági elnök: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát. 

Költségmegtakarítás indokolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Bejelenti, hogy tartózkodni fog a szavazásnál. 

 

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

Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Városfejlesztési Bizottság 3 igen és 4 tartózkodás szavazattal a következő határozatot 

hozza: 

227/2016. (IX.5.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta Szentendre Város Önkormányzatának a Települési Önkormányzatok 

Országos Szövetségében fennálló tagságának megszüntetéséről készült előterjesztést. A 

Bizottság az előterjesztésben foglaltakat nem támogatja. 
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36.  Előterjesztés a kötelező lakossági tájékoztatás rendeletben történő 

meghatározásáról 

 
Kun Csaba bizottsági elnök: Felkéri a Társaság az Élhető Szentendréért Közhasznú 

Egyesület (a továbbiakban röviden: TESZ) tagját, hogy röviden foglalja az előterjesztés 

tartalmát.  
 

Szegedi István bizottsági tag: Az előterjesztés lényege, hogy a lakossági tájékoztatás 

módszerén szükséges változtatni. A HÉSZ módosítás, az elkerülő út megvitatatása mind 

nyitott esemény volt, mégis viszonylag szerény számban vettek részt a lakosság részéről, 

majd ezekből megítélése szerint problémák adódtak. A HÉSZ módosítással szemben az 

Izbég-Csicserkó kérdésben már jelenleg 600 aláírást gyűjtöttek, akik nem tudták érvényesíteni 

az érdekeiket, illetve a Zúzmara lakóközösség már az élő lánc kialakítása felé közelít, hogy 

tiltakozását kifejezze.  
 

Az önkormányzati döntés megszületése előtt is célszerű lenne kikérni a lakosok véleményét. 

Erre léteznek fórumok, de sokkal jobban, hatékonyabban is lehetne használni. Már a döntési 

folyamatok kezdetén is bevonható lenne a lakosság. A TESZ erre szándékosan nem tett 

konkrét javaslatot. 
 

A döntésekre vonatkozó tájékoztatás álláspontja szerint nem túl hatékony. 

Ilyen eset például a Szélkerék utca egyirányúsítása, amelyet megszavaztak, de az ott élőknek 

az új forgalmi rend nem tetszik, ezért vissza kell vonni a korábbi határozatot. Ilyen eset még a 

Csend utcai híd ügye, ahol a felújítás során nem gondoltak a gyalogos átkelési lehetőség 

biztosítására. Ezek a lépések akár próba jelleggel is tesztelhetőek. 
 

Véleménye szerint ilyen jó kommunikáció a közösségi tervezés, mert a képviselők kezébe is 

egyfajta eszközt ad a kollektív tudat. Erre kérnek javaslatot vagy rendeletmódosítás 

bevezetését, hogy legyen egy folyamat, amelyet végig kell járni minden esetben, a 

jelenleginél modernebb eszközöket felhasználva.  

 

Lontai Tamás bizottsági tag: Örül annak, hogy meghallották, amit Magyar Judit képviselő 

már évek óta mond, hogy a kommunikáció nem megfelelő.  
 

Kifejezetten hiányolja, hogy az előterjesztésben nem tértek ki arra, hogy milyen új eszközök 

bevezetését várják az önkormányzattól. 
 

Korábban is volt ilyen eset, hogy a Bizottság nem tartotta megfelelőnek a kommunikációt és a 

tagok az ülésen felvetették a konkrét jobbító javaslataikat. 
 

Konkrét javaslata, hogy ne rendeletben gondolkozzanak, hanem határozzanak meg például 

egy szentendrei kommunikációs minimum határt. Célszerű lett volna meghívni az ülésre a 

kommunikációért felelős vezetőt, hogy megossza a Bizottsággal a tapasztalatait, véleményét. 

 

Zakar Ágnes bizottsági tag: Az utóbbi 10-15 évben a lakosság létszáma megduplázódott. Az 

érdekérvényesítő képesség hatalmas. Sajnálatos módon a lakosság kérelmeinek, 

bejelentéseinek nagy része nem a közösség igényekre irányul, hanem a magánérdek 

érvényesítésére. Sajnálatos módon ritka a valóban közösségi cél által motivált igénybejelentés  
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vagy kérelem. 15 éves képviselői tapasztalatra visszatekintve elmondja, hogy minden helyes 

és célszerű közösségi szándék mellett megjelenik az ellenhang, aki valamilyen érdektől 

vezérelve nem kíván támogatni egy adott ügyet. Rengeteg történetet tudna ilyen és hasonló 

esetekről mondani. Szentendre igazán lokálpatrióta város. A növekvő lakosság mellett nehéz 

lépést tartania az önkormányzatnak a megfelelő infrastruktúra fejlesztésével. Véleménye 

szerint a kommunikáció továbbszélesítése nem minden problémára ad megoldást. 

 

Holló István bizottsági tag: A politikai harc az érdekérvényesítés bizonyos perifériákon 

zajlik. A kommunikáció jól bevált rendszere, hogy az itt élők megkereshetik a terület 

képviselőjét, részt vehetnek a lakossági fórumokon, interneten, újságokon keresztül továbbítja 

az információkat az önkormányzat a lakosság felé. Nincs szükség igazán arról rendeletet 

alkotni, amire megvan a szabad lehetőség. A lakossági fórum és a közösségi tervezés teljesen 

megfelelően működő rendszer. Mindig lesznek ellenzők, mindig lesz önérdeket érvényesíteni 

próbálók. A lakossági fórum szervezésével kapcsolatban az a konkrét javaslata, hogy a 

területileg illetékes valamennyi pártot és érdekeltet hívják meg, hogy ne egyoldalú 

tájékoztatást kapjon a lakosság, hanem adjanak erre lehetőséget az éppen ellenzékben lévő, de 

a területen élő pártok és egyesületek tagnak is, hogy több oldalról meg tudják tárgyalni az 

adott témát. A Zúzmara utca esetében nem volt megfelelő a tájékoztatás, remélhetőleg ebből 

okulnak az érintettek. A konkurencia harcról nem érdemes rendeletet alkotni. És ez viszont is 

igaz, mert ha a TESZ szervez lakossági fórumot, akkor ő is hívjon meg más pártból és 

egyesületből helyileg érintett tagokat, ezáltal viszontlehetőséget adva. Nem jó az elszigetelt 

szavazatgyűjtés. Ilyen fórumokra, közösségi tervezésekre minden alkalommal meg kellene 

hívni a szakbizottságok tagjait. Ilyen példa számára, hogy a területen élőként a pismányi 

óvoda lakossági fórumára nem kapott meghívót. Ki kellene szélesíteni a politikai döntéshozók 

felelősségét, nem rendelettel, hanem belátással. 

 

Szegedi István bizottsági tag: Nagyon örül az elmondottaknak, mert ez összecseng az 

előterjesztés tartalmával. Zakar Ágnes azt mondja, hogy a megnövekedett lakosság létszám 

nehezíti a kommunikációt. Ez egy megváltozott helyzet, ezen változtatni szükséges, mert 

nehezebb elérni az itt élőket az eddig használt felületeken. Holló István hiányolja, hogy egyes 

lakossági fórumokra nem kapott meghívót. Le kell írni, hogy kit kell meghívni. Ha ez 

szabályozásra kerül, akkor politikamentes dolog lesz. Akármi történik, a rendelet érvényben 

maradhat, hacsak más meg nem változtatja. Véleménye szerint ilyen módon szűrhető ki az 

önkormányzatiságból politika, de lehet erről vitatkozni. A tájékoztatást bizonyos esetekben 

most is rendeletek határozzák meg, nem a szokásjog. Példákkal kívánt rámutatni arra, hogy 

véleménye szerint a kommunikációs folyamat jelenleg nem túl jól működik. Nem jó, hogy a 

kötelező minimum időhatárokkal élnek. Az előterjesztés közös munkára hív fel, amelynek az 

eredménye akár a választópolgárok bevonásával kialakítható rendelet lehet. A változtatás 

megvalósítása közös feladat lehetne. 

 

Lontai Tamás bizottsági tag: Indítványozza, hogy vegyék le a Bizottság napirendjéről ezt az 

előterjesztést. Javasolja, hogy a Képviselő-testület ülésére, ehhez a napirendi ponthoz kérjék 

fel a kommunikációs vezetőt, hogy számoljon be a kommunikációs tapasztalatairól. 

 

Kun Csaba bizottsági elnök: Javasolja, hogy a felvetéssel kapcsolatban kérjenek objektív 

tájékoztatást az önkormányzattól. További kérdés, hozzászólás hiányában indítványozza, 

hogy a Bizottság megtárgyalásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat, azzal a 

kiegészítéssel, hogy a Bizottság javaslatot tesz arra, hogy a jegyző készítsen előterjesztés-

kiegészítést, amelyben ismerteti, hogy milyen jogszabályok írják elő a lakosság tájékoztatását 

az önkormányzati döntésekkel kapcsolatban, továbbá az azokban előírtak elegendőek-e a 

megfelelő minőségű tájékoztatáshoz, illetve az milyen módon valósult meg az elmúlt két 
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évben. A kommunikációs vezető ismertesse a lakossági tájékoztatással kapcsolatos 

tapasztalatait és javaslatait. 

 

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

hozza: 

228/2016. (IX.5.) VB sz. határozat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a kötelező lakossági tájékoztatás rendeletben történő meghatározásáról 

készült előterjesztést, azt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra javasolja.  

A Bizottság javasolja, hogy a jegyző készítsen előterjesztés-kiegészítést, amelyben 

ismerteti, hogy milyen jogszabályok írják elő a lakosság tájékoztatását az 

önkormányzati döntésekkel kapcsolatban, továbbá az azokban előírtak elegendőek-e a 

megfelelő minőségű tájékoztatáshoz, illetve az milyen módon valósult meg az elmúlt két 

évben. A kommunikációs vezető ismertesse a lakossági tájékoztatással kapcsolatos 

tapasztalatait és javaslatait. 

 

 

Több napirendi pont hiányában az elnök az ülést 19.30 órakor bezárja. 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 
   Kun Csaba              Zakar Ágnes 

bizottsági elnök             bizottsági tag 


