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A Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság Szentendre Város Önkormányzatának kulturális, 

közművelődési, köznevelési, ifjúsági, turisztikai, civil és közéleti, továbbá a nemzetiségi és 

külügyi 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 Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság a 2020. évben 5 rendes 

ülést és 5 rendkívüli ülést tartott, összesen 57 határozatot hozott. A koronavírus 

járványügyi veszélyhelyzet időszakában összesen 7 online bizottsági konferencia 

megbeszélést tartott, melyek során összesen 31 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 Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság saját hatáskörében született döntései: 

 

 

Kulturális terület 

 

• a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységéről, illetve 

a közművelődési megállapodásban rögzített feladatok teljesítéséről szóló beszámoló 

elfogadása, 

• a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2020. évi munkatervének véglegesítése, 

• a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. szervezésében rendezendő 2020. évi 

Szentendre városi ünnepségek programjának jóváhagyása: 
 

2020. március 15-i ünnepség programja 

2020. október 6-i ünnepség programja 

2020. október 23-i ünnepség programja 
 



• a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2020. évi Szentendrei Tavaszi Fesztivál 

programtervezetéről szóló tájékoztató tudomásul vétele, 

• a 2020. évben megrendezésre kerülő városrészi ünnepekről szóló tájékoztató tudomásul 

vétele, 

• a Szentendréért Közalapítvány 2019. évi beszámolójáról szóló tájékoztató tudomásul 

vétele, 

• a Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány 2019. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló, 

• közfeladat ellátási tevékenységről szóló éves beszámolók elfogadása, 

• a kulturális célokra elkülönített keretösszeg felhasználása:  

 

A bizottság hatáskörébe tartozik a költségvetésben elkülönített kulturális keret felhaszná-

lásáról való döntés. 

 

Kimutatás a „Kultúra” címszóhoz tartozó keret felhasználásáról: 

 

 

 

Közművelődési terület 

 

• a Ferenczy Múzeumi Centrum szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása, 

• a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadása, 

• a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységéről, illetve 

a közművelődési megállapodásban rögzített feladatok teljesítéséről szóló beszámoló 

elfogadása 

 

 

Köznevelési terület 

 

A 2017-es évtől teljes egészében átvette az állam a köznevelési intézményeket, viszont 

továbbra is támogatják az intézményeket munkájukban a költségvetésben elkülönített oktatási, 

ifjúsági keret segítségével. Ennek keretében a költségvetésben rendelkezésre álló 3.000.000 Ft 

felhasználásáról az alábbi döntéseket hozta a bizottság. 

 

• az oktatási-ifjúsági célokra elkülönített keretösszeg felhasználása: 

 

 

 

Keretösszeg: 3.000.000 Ft 

Felhasznált összegek: 

Templomdombi Ált. Iskola Vizuális Műhely - 

Kiállítás megnyitó 
60.000 Ft 

Pirk János Múzeum – kiállítás megnyitó 

hangosítás 
30.000 Ft 

Fő téri betlehem felújítása - Kertész József 

részére 
200.000 Ft 

Összesen felhasznált összeg: 290.000 Ft 

Keretmaradék: 2.710.000 Ft 



Kimutatás az „Oktatás-Ifjúság” címszóhoz tartozó keret felhasználásáról: 

 

 

 

Egyéb, oktatási területet érintő kérdések: 

 

•    az óvodai jelentkezések idejének kijelölése, 

•  Szentendre Városi Óvodák Házirendjéről szóló tájékoztató, 

•  Szentendre Városi Óvodák intézményének 2020/2021. nevelési évre vonatkozó 

Munkaterve, valamint a 2019/2020. nevelési évről készült intézményvezetői beszámoló, 

•    a „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj pályázati kiírása, 

•    a „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj pályázatok értékelését végző Munkacsoport 

2 tagjának megválasztása, 

• a Szentendrei Korközpont 2020. évi SZESZA és SZESZI képzési tervének jóváhagyása 

 

 

Turisztikai terület: - 

 

 

Civil, közéleti terület 

 

• a civil, közéleti célokra elkülönített keretösszeg felhasználása:  

 

A bizottság hatáskörébe tartozik a költségvetésben elkülönített civil, közéleti keret 

felhasználásáról való döntés. 

 

Kimutatás az „Civil-Közéleti” címszóhoz tartozó keret felhasználásáról: 

 

 

 

Nemzetiségi terület 

 

• Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezéséről, a Daru piacon 

történő szoborállításról szóló tájékoztató tudomásul vétele, 

 

 

Külügyi terület: - 

 

 

 

 

 

Keret 3.000.000 Ft 

Összesen felhasznált összeg: 0 Ft 

Keretmaradék: 3.000.000 Ft 

Keretösszeg: 3.000.000 Ft 

Összesen felhasznált összeg: 0 Ft 

Keretmaradék: 3.000.000 Ft 



Egyéb 

 

• közterület-használati tilalom alóli felmentésről a Shadow Films Kft. filmforgatási 

ügyében, 

• a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság 2019. évben végzett tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadása, 

• a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság 2020. évi munkatervének elfogadása 

 

 

 

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

által véleményezett előterjesztések:  
 

 

Kulturális terület 

 

• a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi 

üzleti tervének elfogadása, 

• a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2020. évi módosított üzleti tervének 

elfogadása, 

• a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás 

 

 

Közművelődési terület 

 

• a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető díjak 

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

módosítása, 

• a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatói álláspályázat kiírása, 

• a Ferenczy Múzeumi Centrum alapító okiratának módosítása, 

• a Ferenczy Múzeumi Centrum létszámcsökkentése, 

• a Ferenczy Múzeumi Centrum Kereskedőházi kiállítóterme freskójának megrongálása, 

• a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár igazgatói álláspályázat kiírása, 

• a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár igazgatói kinevezése, 

• a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 

benyújtott pályázatok vonatkozásában készített tájékoztató tudomásul vétele, 

• egyes önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosítása, 

• a Pirk János Múzeum Szolgáltató Nonprofit Kft. új ügyvezetőinek megválasztása, 

• a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évre szóló számviteli 

törvény szerinti mérleg- és eredménybeszámolója 

 

 

Köznevelési terület 

 

• az általános iskolák felvételi körzethatárai kijelölésének véleményezése, 

• egyes önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosítása, 

• a „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj odaítélése, 

 

 

Turisztikai terület 

 

• a Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság új 

ügyvezetőjének megválasztása, 

• a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 2020 évi üzleti tervének elfogadása, 



• Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. egyszerűsített mérleg és eredménybeszámoló 

elfogadása, 

• a TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról szóló tájékoztató tudomásul vétele, 

• a Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. közszolgáltatási tevékenységének 2019. évi 

elszámolása, 

• a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás, 

• az MTÜ projekt, 

• a magyar Turisztikai Ügynökséggel a szentendrei nagy projektekkel kapcsolatos tárgyalás 

állása 

• Szentendre Turisztikai, kulturális koncepciójának megalkotásáról 

 

 

Civil, közéleti terület 

 

• a Szentendre Város Díszpolgára Címről, valamint a PRO URBE Emlékéremről és 

adományozásuk rendjéről szóló 45/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet módosítása, 

• a Szentendrei Civil Ház alapítása 

 

 

Nemzetiségi terület: - 

 

 

Külügyi terület 

 

• a Külkapcsolati Tanácsnok megválasztása 

 

 

Egyéb 

 

• az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárása (zárszámadás) és a 2019. évi 

maradvány jóváhagyása, 

• Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Város 2020. évi 

költségvetéséről szóló …/2020. (…) önkormányzati rendeletének megalkotása, 

• a képviselők, a tanácsnok, a bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról szóló 6/2017. 

(II.21.) önkormányzati rendelet módosítása, 

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

(IX.13.) önkormányzati rendelet módosítása, 

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

rendelet módosítása, 

• a Képviselő-testület mellett működő bizottságok, munkacsoportok 2019. évben végzett 

munkájáról szóló beszámoló elfogadása, 

• a bizottságok 2020. évi munkatervéről szóló tájékoztató tudomásul vétele, 

• 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 

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

Közbiztonságáért Díj, Szentendre Város Kucsera Díj, Szentendre Város Civil Szervezete 

Díj) adományozására vonatkozó javaslattételek. 

 

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 Ferenczy Múzeumi Centrum múzeumigazgatói kinevezése, 



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

módosítása, 

 Szentendre Város Pedagógiai díj adományozása, 

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

alapján, 

 a Közösségi Útfejlesztés program, 

 a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. pénzügyi jelentése, 

 a Ferenczy Múzeumi Centrum 2020. január 01. és 2020. május 22. közötti főbb 

költségvetési vonatkozású történései, 

 Szentendre és Térsége TDM NKft. pénzügyi jelentése, 

 a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. szervezésében rendezendő 2020. 

augusztus 20-i Szentendre városi ünnepség programja, 

 a 2020. augusztus 28-31-i Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva fesztivál, 

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

Magyarországi Baptista Egyház részére, 

 a Ferenczy Múzeumi Centrum 2019. évi beszámolójának és 2020. évi munkatervének 

elfogadása, 

 a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 2019. évi beszámolójának és 2020. évi 

munkatervének elfogadása, 

 a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár igazgatói kinevezése, 

 a Szentendrei Teátrum 2020. évi szakmai programja, 

 Szentendre Város Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárása (zárszámadás) és a 

2019. évi maradvány jóváhagyása, 

 a Szentendre, Fő tér 12. szám alatt található ingatlan (Vendégház) hasznosítása, 

 a Fő tér 2-5. szám alatti Kereskedőházzal kapcsolatos események, 

 Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. művészeti vezetői pályázat kiírása, 

 Szentendre Város Mecénása Díj adományozása, 

 a Ferenczy Múzeumi Centrum 2021. évi kiállítási tervének jóváhagyása, 

 a Szentendrei Kulturális Központ 2020. évi Advent Szentendrén programterve, 

 a Szentendrei Teátrum és Nyár 2020. évi évada, 

 Szentendre Városi Óvodák Szervezeti és Működési Szabályzata, 

 a „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj odaítélése, 

 a kulturális célokra elkülönített keretösszeg felhasználása, 

 a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadása, 

 a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2021.évi munkaterve, 

 a Magyar Kultúra Napja 2021. évi programja, 

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

megalkotása, 

 a Képviselő-testület 2021. évi munkatervének elfogadása. 

 

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.  

 

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

 

Szentendre, 2021. január 4. 

             

    Lang András s.k. 

              bizottsági elnök 


