
SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 

ELNÖKE 

 
 

BESZÁMOLÓ 
 

A VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG  

2020. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

 

 

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjai: 

 

Elnök: Drávucz Zsolt 

Képviselők: Szegedi István  

  Hernádi Krisztina Nóra 

  Helyes Imre Mihály 

  Kiss Károlyné 

 

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Szentendre Város Önkormányzatának 

városfejlesztési, városrendezési, üzemeltetési, vagyongazdálkodási feladattervének összeállításában, 

továbbá a beruházási, felújítási feladat előkészítésében és végrehajtásában közreműködő, 

településfejlesztési kérdésekkel foglalkozó szakbizottsága. Feladatkörében véleményt alkot a 

közlekedés, parkolás, idegenforgalom fejlesztésével kapcsolatos koncepciók tekintetében, 

közreműködik a környezetvédelemhez, a természetvédelemhez, a hulladékgazdálkodáshoz, illetve a 

város-, és műemlékvédelemhez kapcsolódó helyi rendelettervezetek, határozati javaslatok 

kialakításában, továbbá a rendészeti és tűzvédelmi területen beszámolókon keresztül figyelemmel 

kíséri a Szentendrei Városi Rendőrkapitányság, Polgárőrség Szentendre, a Szentendrei Rendészeti 

Igazgatóság (SZERI), Szentendre Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság munkáját. 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 Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2020. évben 5 

rendes ülést és 2 rendkívüli ülést tartott, összesen 66 határozatot hozott. A koronavírus 

járványügyi veszélyhelyzet időszakában összesen 5 online bizottsági konferencia megbeszélést 

tartott, melyek során összesen 82 napirendi pont véleményezésére került sor. 

 

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.  

 

 

2020-ban a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság saját hatáskörében született döntései: 

 

Városfejlesztés, városrendezés terület 

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság feladatkörét érintő fontosabb feladatok a 

teljesség igénye nélkül a különféle városfejlesztési, városüzemeltetési, jogi, pénzügyi és ellenőrzési, 

környezetvédelmi témájú előterjesztések, illetve az önkormányzati rendeletek szükség szerinti 

áttekintése volt. 
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Üzemeltetés, vagyongazdálkodás terület 

• önkormányzati lakásbérlő személy bérleti szerződésének megszüntetése, 

• önkormányzati lakásbérlő személy részletfizetési kérelme, 

• a Köztemető üzemeltetőjének 2019. éves működéséről szóló beszámolójáról és további 

terveiről szóló tájékoztató tudomásul vétele, 

• a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Városgazdálkodási Divízió 2019. évi tevékenységének 

vonatkozásában a kátyúzási feladatok végrehajtásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele, 

• a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Városgazdálkodási Divízió 2019. évi tevékenységének 

vonatkozásában a parkfenntartási feladatok végrehajtásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele, 

• a Palánta utca problémáiról szóló tájékoztató tudomásul vétele 

 

Beruházás, felújítás terület 

• A VKB a Képviselő-testület a 46/2020. (III.11.) 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 

E-Milorg Kft. 868.680 Ft 

Bihari Enikő 3.102.864 Ft 

Berta László 450.000 Ft 

Sáradi Lászlóné 800.000 Ft 

Petyina utcai lakóközösség 3.768.725 Ft 

Íjász utcai Úttársaság 495.000 Ft 

Dobó Zita 577.850 Ft 

Puskin 8956/3 úttársaság 1.691.989 Ft 

Cserjésben úttársaság 1.213.500 Ft 

Egres úti Úttársaság 635.000 Ft 

Összesen: 13.603.608 Ft 

 

• Füzesparki fittness park gumi ütéscsillapítása 

 

Közlekedés, parkolás terület 

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

szerződések végrehajtása, a parkolási, hulladékgazdálkodási, városgazdálkodási tevékenységek 

ellenőrzése továbbra is a bizottság által tárgyalt legfontosabb kérdések közé tartozott. A várost 

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

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. 
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• a forgalomtechnikai döntések megvalósulásáról szóló tájékoztatók tudomásul vétele, 

• forgalomszabályozási, közúti fejlesztési kérdésekre vonatkozó javaslatok, 

• a parkolási bevételek 2019. IV. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele, 

• a parkolási bevételek 2020. II. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele, 

• parkolási rendszer módosítás lehetőségeiről szóló tájékoztató tudomásul vétele, 

• a 2019. évben kiadott közútkezelői hozzájárulásokról és igénybevételi díjakról szóló beszámoló 

elfogadása, 

• a Szabadkai utca és a Római temető utca tárgyában készített tájékoztató tudomásul vétele 

 

Idegenforgalom terület: - 

 

Környezetvédelem, természetvédelem terület 

A VKB az elmúlt évekhez hasonlóan a Környezetvédelmi Alap terhére támogatta 1.900.000 Ft-tal a 

szentendrei lakosok körében népszerű komposztálási program folytatását, 500.000 Ft-tal járult 

hozzá az áprilisban megrendezésre került Föld Napi programhoz. 

• Szentendre Város XII. helyi komposztálási programja, 

• Szentendre Város Föld napi programja, 

• Ivólány körüli zöldfelület (385 hrsz.) fejlesztése 

 

Hulladékgazdálkodás terület 

A VSZ NZrt. hulladékgazdálkodási üzletága feladatkörében a hulladékgazdálkodási tevékenység 

2020. január 1-től történő ellátásával is folyamatosan foglalkozott a Bizottság. 

• a 2019. IV. negyedév tekintetében a Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Divízió szilárd 

hulladék kezeléséről és a köztisztaság helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása, 

• a 2020 II. negyedév tekintetében a Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Divízió szilárd 

hulladék kezeléséről és a köztisztaság helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása 

 

Város- és műemlékvédelem terület: - 

 

Rendészet terület 

A városnak nagyon jó az együttműködése a rendészeti szervezetekkel. 

 

Tűzvédelem terület: - 

 

Közterület-használat terület: - 

 

Egyéb 

• A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2019. évben végzett tevékenysége,  

•  A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2020. évi munkatervének elfogadása  
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A VKB különös hangsúlyt helyezett az önkormányzati tulajdonban álló cégek 2020. évi üzleti 

terveinek áttekintésére, azok végrehajtására és ezzel párhuzamosan likviditási helyzetük 

figyelemmel kísérésére, valamint a gazdasági társaságok 2019. évi mérleg- és eredmény 

beszámolójára. 

 

 

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

véleményezett előterjesztések:  
 

 

Városfejlesztés, városrendezés terület 

• Szentendre településrendezési eszközeinek, benne a szentendrei építési szabályzatnak (SZÉSZ) 

átfogó felülvizsgálatát célzó előkészítő folyamat elindításáról 

 

Üzemeltetés, vagyongazdálkodás terület 

• Szentendre Vagyongazdálkodási Koncepciója, 

• az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, 

valamint elidegenítéséről szóló 24/2018. (X.16.) önkormányzati rendelet módosítása, 

• a Szentendre Város Önkormányzat által kötött ingatlan adásvételi szerződések nyilvánosságra 

hozatala, 

• a CYEB Kft. és Szentendre Város Önkormányzata közötti vitás ingatlanügy rendezése, 

• Szentendre Város Önkormányzat vagyoni károsodásának megelőzése, 

• ingatlanok lakásállományból történő kivonása, valamint értékesítésre való kijelölése, 

• az önkormányzat tulajdonában álló Kankalin köz Szabályozási Terv alapján értékesíthető 

részének értékesítésre kijelölése, 

• Önkormányzat tulajdonában álló, Táltos útnál lévő ingatlanrészek cseréje telek-kiegészítés 

címén, Szentendre Építési Szabályzata alapján, 

• a Tegez-Táltos utca közti ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredményének kihirdetése, 

• az önkormányzat tulajdonában álló, Szarvashegyen lévő ingatlan Szabályozási Terv alapján 

értékesíthető részének értékesítésre kijelölése, 

• a Szentendre, Sztaravodai út 0290/52 és 0290/57 hrsz.-ú szántó (Skanzen bővítési terület) 

megnevezésű ingatlanokra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezés, 

• a Pap-szigeti strand területének hasznosítása, 

• Szentendre, Alkotmány u. 1. szám alatt lévő lakás hasznosítása, 

• a Vanília utca tulajdonszerzés és az ezzel kapcsolatos költségvállalás 

 

Beruházás, felújítás terület 

• az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal fejlesztéséről, a kerékpáros híd kérdéséről, 

• az EuroVelo híddal kapcsolatos tárgyalások, 

• a „Közutak és földutak helyreállítási munkálatai” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása, 

• az Egészséges Budapest Program keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárások, 

• a 2020. éves összesített Közbeszerzési terv, 

• a 2020. évi 1+1 program, 
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• energetikai épület-felújítást ösztönző támogatás a Hamvas Béla utca 20-30. Társasház részére 

 

Közlekedés, parkolás terület 

• a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 

2/2016. (I.26.) önkormányzati rendelet és a Szentendre védett és korlátozott forgalmú 

övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019. (I.22.) önkormányzati rendelet módosítása, 

• a védett övezetekbe történő behajtás, 

• a járművel történő parkolás rendjéről és a várakozási díjakról szóló 29/2018. (XII.17.) 

önkormányzati rendelet módosítása, 

• a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel kötött parkolási üzemeltetési szerződés módosítása, 

• a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás, 

• Ferences Gimnázium épülő Sportcsarnok beruházással összefüggő közlekedési hatástanulmány, 

• a járművel történő várakozás rendjéről és a várakozási díjakról szóló 29/2018. (XII.17.) 

önkormányzati rendelet módosítása, 

• Pannóniatelepen a lakó-pihenő övezetben parkolóhelyek kialakítása lehetőségének vizsgálata, a 

forgalomkorlátozás és sebességcsökkentés lehetősége 

 

Idegenforgalom terület 

• az MTÜ projekt, 

• a magyar Turisztikai Ügynökséggel a szentendrei nagy projektekkel kapcsolatos tárgyalás 

állása 

 

Környezetvédelem, természetvédelem terület 

• Szentendre Város klímastratégiájának elfogadása, 

• a Bükkös patak revitalizációs tervezési koncepciója, 

• Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és a természeti értékek helyi védelméről szóló 

25/2018. (XI.19.) önkormányzati rendelete módosítása 

 

Hulladékgazdálkodás terület 

• a környezettudatos és takarékos lakossági hulladékgyűjtés ösztönzéséről szóló tájékoztató 

elfogadása, 

• a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. 

december 10-én megtartott társulási üléséről, 

• a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szolgáltatási színvonaláról szóló tájékoztató elfogadása, 

• Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 41/2017. (XII.11.) önkormányzati rendeletének módosítása 

 

Város- és műemlékvédelem terület: - 
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Rendészet terület 

 a Szentendrei Rendőrkapitányság 2019. évben végzett rendőri tevékenységéről készített 

tájékoztató tudomásulvétele 

 

Tűzvédelem terület: - 

 

Közterület-használat terület 

• a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 25/2016. (X.17.) önkormányzati 

rendelet módosítása, 

• az 5852 hrsz-ú névtelen közterület elnevezése 

 

Egyéb 

• Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. 

(IX.13.) önkormányzati rendelet módosítása, 

• a képviselők, a tanácsnok, a bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról szóló 6/2017. (II.21.) 

önkormányzati rendelet módosítása, 

• Szentendre Város Önkormányzat és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal új 

Közbeszerzési Szabályzatának és Beszerzési Szabályzatának elfogadása, 

• egyes önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosítása, 

• az Önkormányzat és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közbeszerzési eljárásai tekintetében az 

eljárást lezáró döntés átruházása, 

• a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenységének 2020. év I. félévi 

beszámolója és elszámolása, 

• a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. tulajdonában álló fűtőmű energiahatékonysági 

korszerűsítése, 

• a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.  Felügyelőbizottsága Ügyrendjének elfogadása 

• az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság új 

ügyvezetőjének kiválasztása 

 

 

A koronavírus járványügyi veszélyhelyzet időszakában a képviselői egyeztetés céljából a bizottság 

videokonferencia megbeszéléseken véleményezte a Polgármester Úr döntése előkészítéseként az 

előzetesen véleményezésre kijelölt alábbi napirendi pontokat: 

 a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. tulajdonában álló fűtőmű energiahatékonysági 

korszerűsítése, 

 a „Belvárosi csapadékvíz elvezetés kivitelezése” tárgyú 2. közbeszerzési eljárás, 

 a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégiuma 207135/91 altéma kódszámú kiírt 

felhíváson történő indulás, 

 Szentendre Város Önkormányzat és az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság között a Postás Strand üzemeltetésére kötendő szerződés, 

 a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel kötendő együttműködési megállapodás, 

 Szentendre, Bajcsy-Zsilinszky u. 3., 2427 hrsz-ú (Bodor udvar) ingatlan ingyenes használatba 

vétele közfeladat ellátás céljára, 

 a közérdekű célból kiírt lakásbérleti pályázat eredménye, 
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 a Ferenczy Múzeumi Centrum múzeumigazgatói kinevezése, 

 a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. és a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének 

közös földgáz beszerzéséről szóló tájékoztató tudomásulvétele, 

 rendkívüli közétkeztetési megállapodás, 

 a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szóló 10/2018. (IV.23.) önkormányzati rendeletben foglalt térítési 

díjak felülvizsgálata, 

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

 a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, 

 az iskola-fogorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása, 

 a háziorvosi ügyeleti szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, 

 az Aquapalace Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolójának 

elfogadása és saját tőke helyzetének rendezése, 

 Kő-hegyi ingatlanok pályázat útján történő értékesítése, 

 az önkormányzat tulajdonában álló, Cseresznyés útnál lévő ingatlanrészek cseréje telek-

kiegészítés címén, Szentendre Építési Szabályzata alapján 

 az önkormányzat tulajdonában álló Berek utca Szabályozási Terv alapján értékesíthető 

részének és a Tegez utcában lévő ingatlan értékesítésre kijelölése, 

 Szentendre Város Pedagógiai díj adományozása, 

 Szentendre Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátása a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) 

bekezdése alapján, 

 a Gondozási Központ Szentendre 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadása, 

 a Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium iskolaudvar fejlesztés 

támogatása, 

 a 2020. I. negyedévi parkolási bevételek alakulásáról készített tájékoztató tudomásulvétele, 

 a Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Divízió szilárd hulladék kezeléséről és a köztisztaság 

helyzetéről a 2020. I. negyedév vonatkozásában készített tájékoztató tudomásulvétele, 

 a forgalomtechnikai döntések megvalósulásáról a 2020. május 11-i online bizottsági 

konferencia megbeszélésre készített tájékoztató tudomásulvétele, 

 Aquapalace Kft. pénzügyi jelentéséről szóló tájékoztató tudomásulvétele, 

 VSZ NZrt. pénzügyi jelentéséről szóló tájékoztató tudomásulvétele, 

 Ferenczy Múzeumi Centrum 2020. január 01. és 2020. április 20. közötti főbb költségvetési 

vonatkozású történéseiről készített tájékoztató tudomásulvétele, 

 Szentendrei Kulturális Kft. pénzügyi jelentéséről szóló tájékoztató tudomásulvétele, 

 Szentendre és Térsége TDM pénzügyi jelentéséről szóló tájékoztató tudomásulvétele, 

 az adóbevételek és adóhátralékok 2020. I. negyedévi alakulásáról készített tájékoztató 

tudomásulvétele, 

 a környezeti állapot értékeléséről készített tájékoztató tudomásulvétele, 

 Szentendre Város Fenntartható Fejlődése program (Local Agenda 21) felülvizsgálata, 

 a járművel történő parkolás rendjéről és a várakozási díjakról szóló 29/2018. (XII.17.) 

önkormányzati rendelet módosítása, 
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 a Közösségi Útfejlesztés programról készített tájékoztató tudomásulvétele, 

 a „Szentendre, Kálvária út Kálvária tér és Hamvas Béla utca közötti szakasz felújítása” tárgyú 

beruházás, 

 a Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019. 

(I.22.) önkormányzati rendelet módosítása, 

 az önkormányzat tulajdonában álló Egres út 58. szám (3561 hrsz) alatti ingatlan értékesítésre 

kijelölése, 

 a Szentendre, Pap-szigeten lévő 4472 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megjelölésű és a 

Bogdányi utca 21. szám alatti 1888/1/G hrsz-ú, üzletház megnevezésű ingatlanra vonatkozó 

elővásárlási joggal történő rendelkezés, 

 a Szentendre, Bajcsy-Zsilinszky u. 3., 2427 hrsz-ú (Bodor udvar) ingatlan ingyenes használatba 

vételéről szóló megállapodás-tervezet módosítása, 

 Szentendre, Pomázi út, 1245/45 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba adása a Magyarországi 

Baptista Egyház részére, 

 EuroVelo6 kerékpáros híddal kapcsolatos tárgyalásokról a 37/2020. (III.4.) Kt. sz. határozat 

alapján készített tájékoztató tudomásulvétele, 

 a forgalomtechnikai döntések megvalósulásáról a 2020. június 8-i online bizottsági konferencia 

megbeszélésre készített tájékoztató tudomásulvétele, 

 Szentendre és Térsége TDM NKft. pénzügyi jelentéséről szóló tájékoztató tudomásulvétele, 

 Városi Szolgáltató NZrt. pénzügyi jelentéséről szóló tájékoztató tudomásulvétele, 

 Aquapalace Kft. pénzügyi jelentéséről szóló tájékoztató tudomásulvétele, 

 a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás biztosítására 

közszolgáltató kiválasztása, 

 a képviselők, a tanácsnok, a bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról szóló 6/2017. (II.21.) 

önkormányzati rendelet módosítása, 

 az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapító 

okiratának módosítása, 

 a 7353 hrsz-ú névtelen közterület, a 017/17, a 05/19 hrsz-ú névtelen utak, valamint a 016/9 és a 

07/18 hrsz-ú névtelen közutak elnevezése, 

 Szentendre Város Önkormányzat tartozásai rendezésére rendkívüli önkormányzati támogatás 

igénylése, 

 a polgármester és az alpolgármester illetménye és költségtérítése, 

 a Kossuth Lajos u. 30. A. ép. fszt. 2. (927 hrsz.) és a Dunakorzó 26. B. lph. II. em. 7. 

(1792/2/A/21 hrsz.) szám alatti lakások bérbeadási jogcímének módosítása, 

 Horváth József és Horváthné Deli Mária részletfizetési kérelme, 

 Szentendre Város Semmelweis Díj adományozása, 

 Szentendre Város Díszpolgári Cím és PRO URBE Emlékérem adományozása, 

 a „Szentendre, Vasvári Pál úti tagóvoda tetőcsere” tárgyú beruházás, 

 a CYEB-bel kapcsolatos 90/2020. (IX.9.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról szóló tájékoztató 

tudomásulvétele, 

 Szentendre Város Önkormányzatának téli útüzemeltetési szabályzata és a Városi Szolgáltató 

Nonprofit Zrt. téli útüzemeltetésről szóló közszolgáltatási szerződésének módosítása, 
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 a Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019. 

(I.22.) önkormányzati rendelet módosítása, 

 a járművel történő várakozás rendjéről és a várakozási díjakról szóló 29/2018. (XII. 17.) 

rendelet módosítása, 

 Czóbel Múzeum Alkotmány u. 14. szám alatti Társasház ingatlanban lévő helyiségei rendezése, 

 a 89/2020. (IX.9.) Kt. sz. határozat módosítása, 

 Szentendre, Déli városkapu városrészben külterületi ingatlanok belterületbe vonása, 

 a VSz NZrt. szilárd hulladék kezeléséről 2020. év III. negyedév vonatkozásában készített 

tájékoztató tudomásulvétele, 

 a parkolás bevételeinek és helyzetének 2020. III. negyedéves alakulásáról szóló tájékoztató 

tudomásulvétele, 

 a forgalomtechnikai döntések megvalósulásáról a 2020. november 9-i online bizottsági 

konferencia megbeszélésre készített tájékoztató tudomásulvétele, 

 1+1 programra benyújtott pályázatok támogatása, 

 a Szentendre, Izbégen lévő 0294/45 hrsz-ú szántó megjelölésű ingatlanra vonatkozó 

elővásárlási joggal történő rendelkezés, 

 az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság új 

ügyvezetőjének megválasztása, 

 a 2021. évi átmeneti finanszírozásról és a költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet 

megalkotása, 

 a Városi Szolgáltató NZrt-nek folyószámlahitel megújítása, 

 a Bükkös patak revitalizációs tervezésének indítása, 

 katolikus óvoda és közösségi tér létesítése érdekében SZÉSZ módosítás a 0281/77 és 0281/79 

hrsz-ú telkeken – telepítési tanulmányterv véleményezése, belterületbe vonás, 

 Szentendre, Déli városkapu városrészben külterületi ingatlanok belterületbe vonása, 

 a térítésmentesen tulajdonba kapott ingatlanokkal kapcsolatos, az MNV Zrt.-hez benyújtandó 

nyilatkozat, 

 az önkormányzat tulajdonában álló Csiga köz egy részének (6024 hrsz) SZÉSZ szerinti 

értékesítésre kijelölése, 

 a 0269 és a 0196 hrsz-ú névtelen közutak elnevezése, 

 AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ideiglenes 

ügyvezetője ügyvezetői jogviszonyának megszüntetése, 

 a Képviselő-testület 2021. évi munkatervének elfogadása, 

 a forgalomtechnikai döntések megvalósulásáról a 2020. december 7-i online bizottsági 

konferencia megbeszélésre készített tájékoztató tudomásulvétele. 

 

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a Polgármester gyakorolja, 

így sem a Képviselő-testület, sem a bizottság ülésének összehívására nincs lehetőség, a Képviselő-

testület valamennyi hatáskörét a Polgármester gyakorolja. A Bizottság a Képviselő-testület által 

átruházott hatáskört gyakorol, így ezekben a kérdésekben is a veszélyhelyzet időszakában a 

Polgármester Úr döntött.  
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Ezúton szeretném megköszönni a bizottság tagjainak és a Hivatal dolgozóinak munkáját. 

 

 

Szentendre, 2021. január 4. 

 

 

   Drávucz Zsolt s.k. 

      bizottsági elnök 

 


