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2019. október 13-ig, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 

választásának időpontjáig működő bizottság: 

 

Kulturális és Turisztikai Bizottság tagjai: 

 

Elnök: Boda Anna Mária 

Képviselők: Négyessy Katalin  

 Fülöp Zsolt  

Külsős tagok:  Pál Gábor 

 Krizbainé Szabó Éva 

 

2019. október 13-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását 

követően megalakult új bizottság: 

 

Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság tagjai: 

 

Elnök: Lang András 

Képviselők: Pál Gábor  

 Szűcs Katalin 

  Laárné Szaniszló Éva 

 
 

A Kulturális és Turisztikai Bizottság működéséig Szentendre Város Önkormányzatának 

kulturális, turisztikai és közművelődési kérdésekkel foglalkozó szakbizottsága volt. 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 Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság 

feladatkörébe került át az ifjúsági, civil és köznevelési ügyekről, továbbá az Ifjúság 

címszóhoz tartozó előirányzatról való döntés, és a nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos 

előterjesztések, rendelet-tervezetek, határozati javaslatok véleményezése. A Kulturális és 

Turisztikai Bizottság és a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság a 2019. évben 8 rendes ülést 

tartott, összesen 67 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.  

 
 

2019-ben a Kulturális és Turisztikai Bizottság és a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság 

saját hatáskörében született döntései: 

 

 a Kulturális és Turisztikai Bizottság 2019. évi munkatervének elfogadása, 

 a Kulturális és Turisztikai Bizottság 2018. évben végzett tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadása, 

 a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2019. évi munkatervének elfogadása, 



 Szentendre Város Önkormányzata nemzetközi kapcsolatai keretében 2018. évben 

megvalósult programok és a 2019. évi külügyi terv jóváhagyása, 

 Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal szervezésében 2019-ben rendezendő városi 

programok jóváhagyása: 
 

2019. március 15-i ünnepség programja 

2019. augusztus 20-i ünnepség programja 

2019. október 6-i ünnepség programja 

2019. október 23-i ünnepség programja 
 

 a 2019. évi Szentendrei Városi Jelmezbál rendezvény, 

 a 2019. évi Szentendrei Karnevál, 

 a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2019. évi Tavaszi Fesztivál program-

tervezetéről szóló tájékoztató tudomásul vétele, 

 a 2019. évi Szentendrei Sörfesztivál rendezvény, 

 a 2019. évi Szentendrei Gyermeknap rendezvény, 

 a 2019. évi Szentendrei Pestisűző Fesztivál rendezvény, 

 a 2019. évi Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva fesztivál, 

 a 2019. évi Szentendrei Ister Napok rendezvény, 

 a 2019. évi Szentendrei Jazz- és Bornapok rendezvény, 

 az Adventtől Vízkeresztig rendezvény programja, 

 a Szentendrei Kulturális Központ 2020. évi munkaterve, 

 a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal szervezésében rendezendő 2020. január 

22-i Magyar Kultúra Napja programja, 

 a Ferenczy Múzeumi Centrum szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása, 

 a Ferenczy Múzeumi Centrum intézményi stratégiájának és állományvédelmi 

stratégiája, 

 a Ferenczy Múzeumi Centrum 2018. évi beszámolójának és 2019. évi munkatervének 

elfogadása, 

 a Ferenczy Múzeumi Centrum 2018. évi beszámolójának és 2019. évi munkatervének 

értékeléséről szóló tájékoztató tudomásul vétele, 

 a Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjtemény gyarapítási és revíziós tervének elfogadása, 

 a Ferenczy Múzeumi Centrum 2020. évi kiállítási tervének jóváhagyása, 

 a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 2018. évi beszámolójának és 2019. évi 

munkatervének elfogadása, 

 a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 2018. évi beszámolójának és 2019. évi 

munkatervének értékeléséről szóló tájékoztató tudomásul vétele, 

 a Szentendrei Korközpont 2019. évi SZESZA és SZESZI képzési tervének 

jóváhagyása, 

 a Szentendréért Közalapítvány 2018. évi beszámolójáról szóló tájékoztató tudomásul 

vétele, 

 a Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló, 

 éves beszámolók közfeladat ellátási tevékenységről, 

 Szentendre, Görög utca 6. szám alatti üzlethelyiségre kiírt bérbevételi pályázat, 

 közterület-használati tilalom alóli felmentésről az Experiment Nonprofit Kft. 

filmforgatási ügyében, 

 közterület-használati tilalom alóli felmentésről a Megafilm Service Kft. 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: 

 

 

 

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

által véleményezett előterjesztések:  
 

 a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft-vel kötött közművelődési 

megállapodás módosítása, 

 Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. pénzügyi ellenőrzése, 

 a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt., az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft., a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. és a Szentendre és Térsége 

TDM Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása, 

 a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt, a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft, az 

AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 

valamint a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft., új felügyelő bizottsági 

tagjainak megválasztása és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. alapszabályának 

további módosítása, 

 a gazdasági társaságok 2019. évi üzleti tervének elfogadása, 

 a gazdasági társaságok 2018. évre szóló számviteli törvény szerinti mérleg- és 

eredménybeszámolója, 

 az Önkormányzati tulajdonban álló társaságok gazdasági tevékenysége, 

 Pest Megyei Kitüntető díjak adományozására vonatkozó javaslattételek, 

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

Közművelődési Díj, Szentendre Város Közegészségügyi Díj, Szentendre Város 

Keretösszeg: 4.000.000 Ft 

Felhasznált összegek: 

A szentendrei általános iskolások részére a 

Városi Népdal-, mesemondó és meseíró verseny 

megszervezése céljából az Izbégi Gyermekekért 

Alapítvány támogatására 

150.000 Ft 

Tímár Sára Junior Príma díjas szentendrei 

népdalénekes húsvéti videóklipjének támogatá-

sára 

150.000 Ft 

Fő téri betlehem felújítása céljából Kertész 

József részére 
150.000 Ft 

Lakástárlat Alapítvány adventi rendezvényeinek 

támogatása 
150.000 Ft 

A Szentendrei Nyugdíjas Polgári Egyesület 

működésének tám 
50.000 Ft 

Összesen felhasznált összeg: 650.000 Ft 

Keretmaradék: 3.350.000 Ft 



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

Közbiztonságáért Díj, Szentendre Város Kucsera Díj, Szentendre Város Civil 

Szervezete elnevezésű díj, Szentendre Város Díszpolgára Cím, PRO URBE 

Emlékérem) adományozására vonatkozó javaslat-tételek, 

 Szentendre Város Pedagógiai Díj adományozására vonatkozó javaslattételek, 

 Szentendre Város Semmelweis díj adományozására vonatkozó javaslattételek, 

 az FMC részére tulajdonosi hozzájárulás az Ámos Imre – Anna Margit Múzeum 

homlokzati felújításához, NKA pályázathoz tárgyában, 

 a Ferenczy Múzeum Centrum 500.000 Ft egyedi értéket meghaladó behajthatatlan 

követeléseinek az intézmény nyilvántartásaiból való kivezetéséhez történő 

hozzájárulás, 

 a Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. közszolgáltatási tevékenységének 2018. 

évi elszámolása, 

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

között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítása, 

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

 a Szentendréért Közalapítvány alapító okiratának módosítása, 

 Szentendre Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárásáról (zárszámadás) 

és a 2018. évi maradvány jóváhagyása, 

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

módosítása, 

 a Város 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 

módosítása, 

 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Város 2019. évi 

költségvetéséről szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotása, 

 a 2019. évi átmeneti finanszírozásról és a költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet 

megalkotása, 

 Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosítása, 

 Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások, 

 a Görög utca 6. szám alatt lévő emeleti helyiség hasznosítása, kulturális céllal történő 

pályáztatása, 

 az I. világháborús emlékmű avatás időpontja, 

 a Pilis Építészeti Tájegységi Arculati Kézikönyvéről, az ÉTAK-ról szóló tájékoztató 

tudomásul vétele, 

 Perjéssy Barnabás az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítása, 

 a Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadása, 

 a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésekről 

benyújtott pályázatok tárgyában készített tájékoztató tudomásul vétele, 

 a bizottságok 2019. évi munkatervéről szóló tájékoztató tudomásul vétele, 

 a Képviselő-testület mellett működő bizottságok, munkacsoportok 2018. évben 

végzett munkájáról szóló beszámoló. 

 

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

 

Szentendre, 2020. január 7. 

 

            Lang András s.k. 

              bizottsági elnök 


