
 

 

BESZÁMOLÓ 
 

a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság, valamint 

 

a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
 

 

2019. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 

 

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (a továbbiakban röviden: VKB) megalakulása 

a 2019. október 13-án lezajlott önkormányzati választások után a 2019. november 13-án tartott első 

rendes ülésén. A helyi önkormányzati választás után létrehozott új bizottságok személyi 

összetételéről a Képviselő-testület a 146/2019. (XI.13.) Kt. sz. határozatával döntött.  

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság feladatait 2 bizottság látja 2019. november óta, a 

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság. 

A VKB személyi összetétele az alább felsorolt képviselőkből áll: elnök Drávucz Zsolt, tagok 

Szegedi István, Hernádi Krisztina Nóra, Helyes Imre Mihály és Kiss Károlyné. 

 

Az újonnan megalakult VKB 2019. évben kétszer ülésezett, egyszer rendkívüli ülése volt, egyszer a 

munkaterv szerint decemberben. A rendkívüli ülésen döntött arról, hogy a Környezetvédelmi Alap 

terhére 20 db fát vásárolnak és ültetnek el, valamint döntött az 1+1 programra benyújtott 

pályázatról. A rendes bizottsági ülésen határozatot hozott a Palánta utca ügyében, valamint a 

Volánbusz Zrt-vel kötött szerződés esetleges felülvizsgálati javaslatát indítványozta a Képviselő-

testület felé. 

 

A VKB jogelődje a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság (továbbiakban röviden: VJPB) 

2019. szeptember 11-én ülésezett utoljára. A VJPB 2019-ben 40 határozatot hozott átruházott 

hatáskörben 7 rendes bizottsági ülésen és 1 rendkívüli ülésen. 

 

A VJPB 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. 

 

A VJPB 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 VJPB különös hangsúlyt helyezett az önkormányzati tulajdonban álló cégek 2019. évi üzleti 

terveinek áttekintésére, azok végrehajtására és ezzel párhuzamosan likviditási helyzetük 

figyelemmel kísérésére, valamint a gazdasági társaságok 2018. évi mérleg- és eredmény 

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

érintő likviditási és üzemeltetési problémáival, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenység 2019. 

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 VJPB 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. 

 

2019-ban a kiemelt legfontosabb feladatok, javaslataink és döntéseink az alábbiak voltak: 

 A VJPB a Képviselő-testület 32/2019. (II.21.) Kt. sz. határozatában kapott felhatalmazás 

alapján az 1+1 út- és járdaépítések, felújítások programra benyújtott kérelmeket elbírálta és 

az alábbi döntéseket hozta: 

 

Pályázó Megítélt összeg 

Magyarország Jehova Tanúi Egyház 116.924 Ft 

Gál Miklós 2.222.500 Ft 

Áfonya utca Úttársaság 3.902.075 Ft 

Marco Mercatali 1.900.000 Ft 

Összesen: 8.141.499 Ft 

 

 

 A VJPB elvégezte a képviselői vagyonnyilatkozatok elleőrzését. 

 A VJPB az elmúlt évekhez hasonlóan a Környezetvédelmi Alap terhére támogatta 1.900.000 

Ft-tal a szentendrei lakosok körében népszerű komposztálási program folytatását, 854.000 

Ft-tal járult hozzá az áprilisban megrendezésre került Föld Napi programhoz, 1.981.200 Ft-

tal támogatta a májusban megrendezésre került muskátli vásárt, továbbá nettó 240.000 Ft + 

áfa összeget biztosít a Füzespark lakótelepen egy kültéri fitness elem (streetgym elem) 

kihelyezéséhez. A városi óvodákban és bölcsődékben a víztakarékos program megvalósítását 

is támogatta 458.470 Ft-tal. 

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

évben, a Szerb Ortodox Egyház, Tiszta Kertek Kft., Mahart PassNave Kft. Szentendre 

Kosárlabda SE részére. 

  A VJPB jóváhagyta a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. és a Duna Vértes és Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft között az Ipar utcai átrakóállomás üzemeltetésére 

megkötött szerződést. 

 A VJPB átruházott hatáskörében elfogadta 

- a Sztaravodai úti köztemető 2018. évi üzemeltetéséről szóló beszámolót, 
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- a Szentendrei Keresztelő Szent János Plébánia 2018. évi közfeladat ellátási 

tevékenységéről szóló beszámolót, 

- a hivatali ügyintézésről szóló törvényességi beszámolót. 

 

 A bizottság végül pozitív döntést hozott, a Görög utca 6. sz. alatti helyiségre kiírt bérbevételi 

pályázatról. 

 

 A VJPB átruházott hatáskörében döntött a forgalomszabályozási, közúti fejlesztési 

kérdésekre vonatkozó javaslatokról. 

 A VJPB döntött több önkormányzati lakást bérlő személyek részletfizetési kérelméről; 

vendéglátó egységnek bérleti díj kedvezmény nyújtásáról, mivel a cég felújítási munkákat 

végzett a bérelt ingatlanon (Kedves Kávézó Kft.); valamint helyiségbérleti szerződés 

hosszabbításról (Pótkulcs Bt., Erste Bank Hungary Zrt.). 

 

 
 

 

Szentendre, 2020. január 10. 

 

 

 

 

 

   Drávucz Zsolt 

   VKB elnök 

 

 

 


