
 

 

BESZÁMOLÓ 
 

a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság  
 

 

2018. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 

 

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság (a továbbiakban röviden: VJPB) 2018-ben a 

Képviselő-testület munkarendjéhez igazodva tárgyalta a testületi ülések azon napirendi pontjait, 

amelyek az SZMSZ szerint a feladatkörükbe tartoznak, és amely kérdésekben a testület a bizottság 

véleményét kérte.  

2018-ben a Bizottság 9 rendes, és 2 rendkívüli ülést tartott, és összesen 267 határozatot hozott. 

A Bizottságot érintő fontosabb témakörök a teljesség igénye nélkül a különféle városfejlesztési, 

városüzemeltetési, jogi, pénzügyi és ellenőrzési, környezetvédelmi témájú előterjesztések, illetve az 

önkormányzati rendeletek szükség szerinti áttekintése volt.  

A Bizottság különös hangsúlyt helyezett az önkormányzati tulajdonban álló cégek 2018. évi üzleti 

terveinek áttekintésére, azok végrehajtására és ezzel párhuzamosan likviditási helyzetük 

figyelemmel kísérésére, valamint a gazdasági társaságok 2017. évi mérleg- és eredmény 

beszámolójára.  

 

A VSZ NZrt. hulladékgazdálkodási üzletágának a törvényi változás eredményeként az egész céget 

érintő likviditási és üzemeltetési problémáival, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenység 2018. 

január 1-től történő ellátásával is folyamatosan foglalkozott a Bizottság. 

 

A VSZ NZrt. megfelelő színvonalú és egyben biztonságos működése, a közszolgáltatási 

szerződések végrehajtása, a parkolási, hulladékgazdálkodási, városgazdálkodási tevékenységek 

ellenőrzése továbbra is a bizottságok által tárgyalt legfontosabb kérdések közé tartozott. 
 

Havonta kaptunk tájékoztatást a Ferenczy Múzeumi Centrum főbb költségvetési vonatkozású 

történéseiről. 

 

A várost érintő közlekedési kérdések továbbra is rendszeresen napirendre kerültek a VJPB ülésein. 

A Bizottság kiemelt gondot fordított arra, hogy az általa hozott forgalmi rendet érintő döntései 

milyen módon kerültek végrehajtásra, és havi tájékoztatók keretében nyomon követte a 

megvalósítás menetét.  

 

 

 

2018-ban a kiemelt legfontosabb feladatok, javaslataink és döntéseink az alábbiak voltak: 

 A Bizottság a Képviselő-testület 39/2017. (II.16.) Kt. sz. határozatában kapott felhatalmazás 

alapján bírálta el az 1+1 út- és járdaépítési programra benyújtott pályázatokat, és az alábbi 

döntéseket hozta: 
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Pályázó Megítélt összeg 

Exotic Zone Kft. 1.026.668 Ft 

ÚTBAN VAN Kft. 6.162.500 Ft 

Wolf Gedeon Úttársaság 2.045.074 Ft 

1.999.237 Ft a Városfejlesztési Iroda dologi 

kiadásainak terhére 

Istók Ottó (Nefelejcs u) 1.640.758  Ft 

137.242 Ft dologi kiadás terhére 

Ribizli utca Úttársaság 3.316.605 Ft Városfejlesztési Iroda beruházási 

keret terhére 

Árpád utcai Úttársaság 370.000 Ft Városfejlesztési Iroda beruházási 

keret terhére 

Kőris utcai Úttársaság 1.589.790 Ft Városfejlesztési Iroda beruházási 

keret terhére 

Összesen: 18.287.874 Ft 

 

 

 A Bizottság elvégezte a szükséges vagyonnyilatkozatok vizsgálatát. 

 A VJPB az elmúlt évekhez hasonlóan a Környezetvédelmi Alap terhére támogatta 1.700.000 

Ft-tal a szentendrei lakosok körében népszerű komposztálási program folytatását, 

Füzespark lakótelepen kialakítandó szelektív sziget megépítését, melyhez 1.475.473 Ft 

támogatást biztosított. 500.000 Ft-tal járult hozzá a Föld Napi programhoz, 1.400.000 Ft-

tal a májusban megrendezésre került muskátli vásárhoz, továbbá 880.000 Ft-tal Szentendre 

környezetvédelmi programjának felülvizsgálatához. A városi óvodákban és bölcsődékben a 

víztakarékos program megvalósítását 1.491.996 Ft-tal támogatta. 

 Speciális közterület-használati kérelmek elbírálásával is foglalkozott a Bizottság az elmúlt 

évben 2 alkalommal. 

 Ugyancsak a Bizottság döntött a VSZ NZrt. tulajdonában álló, Szabadkai u. 9. sz. alatti 

telephely egy részének út céljára történő, Önkormányzat általi megvásárlásáról. 

 A Bizottság átruházott hatáskörében elfogadta  

- a Sztaravodai úti köztemető 2017. évi üzemeltetéséről szóló beszámolót, 

- a hivatali ügyintézésről szóló törvényességi beszámolót. 

 

 A bizottság hozott döntést, a Fő tér 11. sz. alatti üzlethelyiségre kiírt bérbevételi pályázatról. 

 

 Ugyancsak a Bizottság döntött arról, hogy a Bogdányi u 35/A szám alatti ingatlant kijelöli 

értékesítésre. 

 

 A Bizottság átruházott hatáskörében elfogadott több forgalomszabályozási, közúti fejlesztési 

kérdésre vonatkozó javaslatot. 

 A Bizottság döntött több lakás bérbeadási jogcímének módosításáról, bérleti szerződések 

megszüntetéséről, illetve a Pest Megyei Főügyészség és a Centurio-Trade Kft. bérleti 

díjainak emeléséről. 
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A Bizottság tagjai valamennyi ülésén határozatképes létszámban jelentek meg, az együttműködés és 

szakmaiság jellemezte munkájukat.  

 

A Bizottság munkáját a Hivatal irodái hathatósan segítették.  

 

A Bizottság által tárgyalt kérdésekben jó munkakapcsolat alakult ki a referensekkel és a VSZ NZrt. 

vezetőivel, a divíziók vezetőivel, rendszeresen egyeztettek az aktuális feladatokról. 
 

 

 

Szentendre, 2019. január 7. 

 

 

 

 

 

                               Kun Csaba 

                                                           bizottsági elnök 

           


