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A Kulturális és Turisztikai Bizottság Szentendre Város Önkormányzatának kulturális, 

turisztikai és közművelődési kérdésekkel foglalkozó szakbizottsága. A bizottság a Képviselő-

testület munkarendjéhez igazodva tárgyalta a testületi ülések azon napirendi pontjait, amelyek 

az SZMSZ szerint a Bizottság feladatkörébe tartoznak, és amely kérdésekben a testület a 

Bizottság véleményét kérte. A Bizottság a 2018. évben 10 rendes ülést, és 2 rendkívüli ülést 

tartott, összesen 70 határozatot hozott.  
 

A bizottság tagjai aktívan dolgoztak, valamennyi ülésén határozatképes létszámban jelentek 

meg, az együttműködés és szakmaiság jellemezte munkájukat. A bizottság munkáját a Hivatal 

dolgozói és a gazdasági társaságok vezetői, munkatársai az ülésen való részvételükkel, az 

előterjesztésekkel kapcsolatban nyújtott tájékoztatásukkal nagymértékben segítették.  

 
 

2018-ban a Kulturális és Turisztikai Bizottság saját hatáskörében született döntései: 

 

 a Kulturális és Turisztikai Bizottság 2018. évi munkatervének elfogadása, 

 a Kulturális és Turisztikai Bizottság 2017. évben végzett tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadása, 

 Szentendre Város Önkormányzata nemzetközi kapcsolatai keretében 2017. évben 

megvalósult programok és a 2018. évi külügyi terv jóváhagyása, 

 Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal szervezésében 2018-ban rendezendő városi 

programok jóváhagyása: 
 

2018. március 15-i ünnepség programja 

2018. augusztus 20-i ünnepség programja 

2018. október 6-i ünnepség programja 

2018. október 23-i ünnepség programja 
 

 a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal szervezésében rendezendő 2018. január 

22-i Magyar Kultúra Napja programja,  

 a 2018. évi Szentendrei Városi Jelmezbál rendezvény, 

 a 2018. évi Szentendrei Farsang Farka Fesztivál, 

 a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2018. évi Tavaszi Fesztivál program-

tervezetéről szóló tájékoztató tudomásul vétele, 

 a 2018. évi Szentendrei Éjjel-Nappal Nyitva fesztivál, 

 a 2018. évi Szentendrei Ister Napok rendezvény, 

 a Szentendrei Nyár és Teátrum 2018. évi évadáról szóló tájékoztató tudomásul vétele, 



 a 2018. évi Szentendrei Jazz- és Borfesztivál rendezvény, 

 a 2018. évi Advent Szentendrén, 

 a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal szervezésében rendezendő 2019. január 

5-i Újévi Koncert programja, 

 a 2019. január 22-i Magyar Kultúra Napja ünnepség tervezete, 

 a Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadása,  

 a Ferenczy Múzeumi Centrum szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása, 

 a Ferenczy Múzeumi Centrum 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének 

elfogadása, 

 a Ferenczy Múzeumi Centrum 2019. évi kiállítási tervének jóváhagyása, 

 a Pest Megyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, 

 a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 2017. évi beszámolójának és 2018. évi 

munkatervének elfogadása, 

 a Szentendrei Korközpont 2018. évi SZESZA és SZESZI képzési tervének 

jóváhagyása, 

 a Szentendréért Közalapítvány 2017. évi beszámolója, 

 Szentendre, Fő tér 11. szám alatti üzlethelyiségre kiírt bérbevételi pályázat, 

 közterület-használati tilalom alóli felmentés a PR Filmszervíz Kft. filmforgatási 

ügyében, 

 közterület-használati tilalom alóli felmentés a BlueDanube Films Kft. filmforgatási 

ügyében, 

 közterület-használati tilalom alóli felmentés a Korda Ransom 2 Kft. filmforgatási 

ügyében, 

 közterület-használati tilalom alóli felmentésről a Hanna Films Kft. filmforgatási 

ügyében, 

 közterület-használati tilalom alóli felmentésről a Blue Duck Arts Bt. filmforgatási 

ügyében, 

 a kulturális célokra elkülönített keretösszeg felhasználása:  

 

A bizottság hatáskörébe tartozik a költségvetésben elkülönített kulturális keret felhaszná-

lásáról való döntés. 

 

 

Kimutatás a Kulturális keret felhasználásáról: 

 

 

Keretösszeg: 3.000.000 Ft 

Felhasznált összegek: 

Városi Jelmezbál zenekar - Sunny Dance Band 571.500 Ft 

A szentendrei általános iskolások részére a 

Városi Népdal-, mesemondó és meseíró verseny 

megszervezése céljából az Izbégi Gyermekekért 

Alapítvány támogatására 

150.000 Ft 

Vajda Lajos Stúdió Kulturális Egyesület részére 

„Expedíció” - csoportos médiaművészeti kiállí-

tás és a „Kabala” – Vajda Lajos Stúdió IV. 

500.000 Ft 



 

 

A bizottság feladatkörébe tartozó, Képviselő-testület elé döntésre előterjesztett és a bizottság 

által véleményezett előterjesztések:  
 

 a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2017. évre szóló számviteli törvény 

szerinti egyszerűsített mérleg- és eredménybeszámolója, 

 Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági tagjának 

megválasztása és alapító okiratának módosítása, 

 a gazdasági társaságok 2018. évi üzleti tervének elfogadása, 

 a gazdasági társaságok 2017. évi üzleti jelentéséről szóló tájékoztató tudomásul vétele, 

 a Városi kitüntető díjak (Szentendre Város Szolgálatáért Díj, Szentendre Város 

Közművelődési Díj, Szentendre Város Közegészségügyi Díj, Szentendre Város 

Testnevelési és Sport Díj, Szentendre Város Tisztes Iparosa Díj, Szentendre Város 

Közbiztonságáért Díj, Szentendre 1956 Emlékérem díj, Szentendre Város Civil 

Szervezete elnevezésű díj, Szentendre Város Díszpolgára Cím, PRO URBE 

Emlékérem, Szentendre Város Mecénása Díj) adományozására vonatkozó javaslat-

tételek, 

 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető díjak 

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

rendeletének módosítása, 

 Pest Megyei Kitüntető díjak adományozásának javaslattétele,  

 Balogh Rudolf-díj adományozásának javaslattétele, 

 a 2019. év Kucsera Emlékévvé történő nyilvánítása, 

 a Ferenczy Múzeumi Centrum működésével kapcsolatos előterjesztések 

véleményezése (tartozásai rendezésére rendkívüli önkormányzati támogatás igénybe-

vétele, igazgató-helyettesek vezetői megbízásához történő fenntartói egyetértés 

megadása), 

 a Ferenczy Múzeumi Centrum több évet érintő, régészeti bontómunkára vonatkozó 

közbeszerzési eljárásának engedélyezése, 

 a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégiuma 207135/82 altéma alatt kiírt 

„Műemlék és Régészet” című pályázati felhíváson történő indulás, 

 a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei és a Ferenczy Múzeumi Centrum 

gazdasági szervezeti feladatok ellátásával kapcsolatos munkamegosztás és 

felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodás, 

 a Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. közszolgáltatási tevékenységének 2017. 

év IV. negyedévi elszámolása,    

tematikus alkotótábor megvalósítására 

A Musica Beata Kórus részére a Kórus X. Bajai 

Pünkösdváró fesztiválon való részvételének cél-

jából 

150.000 Ft 

a Szentendrei Kulturális Központ NKft. évfordu-

lós színháztudományi kutatásának támogatására 
1.500.000 Ft 

a Filibili Népdalkör (Életfa Gyermekeinkért 

Alapítvány) részére a Filibili Népdalkör 25 éves 

jubileumi CD-je kiadásának támogatásához 

120.000 Ft 

Összesen felhasznált összeg: 2.991.500 Ft 

Keretmaradék: 8.500 Ft 



 Szentendre Város Önkormányzat és a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 

között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítása, 

 A Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 2017. évre szóló számviteli törvény 

szerinti egyszerűsített mérleg- és eredménybeszámolója, 

 Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. tagi kölcsön szerződésének módosítása, 

 szentendrei iparművészeti vásárok, 

 a szentendrei gasztronómiai vállalkozások minősített körének kialakítása, illetve ennek 

önkormányzati eszközökkel történő elősegítése, 

 a közművelődésről szóló …/2018. (…) önkormányzati rendelet elfogadása, 

 Szentendre Város Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárása (zárszámadás) és 

a 2017. évi maradvány jóváhagyása, 

 a Város 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 

módosítása, 

 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Város 2018. évi 

költségvetéséről szóló …/2018. (…) önkormányzati rendeletének megalkotása, 

 a Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet 

módosítása, 

 A 2019. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet 

megalkotása, 

 A gazdasági társaságok vezetőinek jutalmazása, 

 az Önkormányzat tulajdonában álló Szentendre, külterületi 0293/2 hrsz-ú ingatlanra 

érkezett, Magyar Állam javára szóló (Néprajzi Múzeum által tett) vételi ajánlat, 

 az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renová-

lására, helyreállítására, új emlékművek felállítása tárgyban (KKETTKK-CP-02) kiírt 

pályázati felhívás, 

 Népművészetek Háza állagmegóvási-felújítási munkák tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredménye és a pályázattól való elállás, 

 a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezésének vélemé-

nyezése, 

 A Péter Pál utca 6/a sz. alatti 50 m2 alapterületű lakás lakásállományból való 

törlése, és a Dunaparti Művelődési Házhoz történő csatolása, 

 a Fő tér 11. szám alatt lévő üzlethelyiség hasznosítási módjának változása, 

 a Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadása, 

 a Képviselő-testület mellett működő bizottságok, munkacsoportok 2017. évben 

végzett munkájáról szóló beszámoló. 

 

 

Ezúton szeretném megköszönni a bizottság tagjainak és a Hivatal dolgozóinak munkáját. 

 

 

Szentendre, 2019. január 4. 

 

 

 

        Boda Anna Mária s.k. 

              bizottsági elnök 


