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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 2021. évben 5 rendes 

ülést és 1 rendkívüli ülést tartott, összesen 46 határozatot hozott. A koronavírus 

járványügyi veszélyhelyzet időszakában összesen 9 online bizottsági konferencia 

megbeszélést tartott, melyek során összesen 53 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.  

 

 

2021-ben a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság saját hatáskörében született döntései: 

 

Kulturális terület 

 

• a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2022. évi munkatervének elfogadása, 

• a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. szervezésében rendezendő 2021. évi 

Szentendre városi ünnepségek programjának jóváhagyása: 
 

2021. augusztus 20-i ünnepség programja 

2021. október 6-i ünnepség programja 

2021. október 23-i ünnepség programja 
 

• a 2021. évi Szentendrei Ister Napok rendezvény, 

• a 2021. évi Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál, 

• a Szentendrei Kulturális Központ - Szentendrei Teátrum 2021. évi programtervéről szóló 

tájékoztató tudomásul vétele, 

• a Szentendrei Teátrum és Nyár 2021. évi évadáról szóló tájékoztató tudomásul vétele, 

• a 2021. évi Szentendrei Jazz- és Borfesztivál rendezvény, 



• a 2021. évi Advent Szentendrén programterv, 

• a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. szervezésében rendezendő 2022. január 

8-i Újévi Koncert programja, 

• a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal szervezésében rendezendő 2022. január 22-i 

Magyar Kultúra Napja programja, 

• a Szentendréért Közalapítvány 2020. évi beszámolójáról szóló tájékoztató tudomásul 

vétele, 

 

 

Közművelődési terület 

 

• a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 2020. évi beszámolójának és 2021. évi 

munkatervének véleményezéséről szóló tájékoztató tudomásul vétele, 

• a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadása, 

• a Ferenczy Múzeumi Centrum 2020. évi beszámolójának és 2021. évi munkatervének 

értékeléséről szóló tájékoztató tudomásul vétele, 

• a Ferenczy Múzeumi Centrum 2022. évi kiállítási tervének jóváhagyása, 

• a Ferenczy Múzeumi Centrum történeti dokumentumgyűjteményi szúrópróbaszerű 

revíziója jegyzőkönyvének jóváhagyása, 

• a Ferenczy Múzeumi Centrum néprajzi bútor gyűjtemény revíziója jegyzőkönyvének 

jóváhagyása, 

 

 

Köznevelési terület 

 

•  Szentendre Városi Óvodák Házirendjéről szóló tájékoztató, 

•  Szentendre Városi Óvodák 2021/2022. nevelési évre vonatkozó Munkaterve, valamint a 

2020/2021. nevelési évről készült intézményvezetői beszámoló, 

•  2021/2022. tanévben megrendezésre kerülő helytörténeti versenyről szóló tájékoztató 

tudomásul vétele, 

•  a 2020/2021. tanév helytörténeti versenyén résztvevő középiskolák díjazásáról, 

  

 

Turisztikai terület: - 

 

 

Civil, közéleti terület: - 

 

 

Nemzetiségi terület: - 

 

 

Külügyi terület: - 

 

 

Egyéb 

 

• közterület-használati tilalom alóli felmentés az Agentfilm Kft. filmforgatási ügyében. 

 

 



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

által véleményezett előterjesztések:  

 

 

Kulturális terület 

 

• a Szentendrei Kulturális Központ NKft. előadó-művészeti ügyvezető prémiumfeltéte-

leinek meghatározása, 

• a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft., a Szentendre És Térsége TDM 

Nonprofit Kft. átszervezési döntésről szóló 121/2021. (IV.28.) sz. határozat hatályon 

kívül helyezése, 

• Pécel városnak a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásból történő kiválása és 

a Társulási Megállapodás módosítása, 

 

 

Közművelődési terület 

 

• a Ferenczy Múzeumi Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának 

jóváhagyása, 

• Szentendre - MűvészetMalom felújítás, rendezvényterem és múzeumpedagógiai tér 

kialakítás, 

• a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár felújítása, 

• a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár átalakítása és bővítése tervezőjének nyílt 

tervpályázat keretében történő kiválasztása, 

• a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 500.000 Ft egyedi értéket meghaladó 

behajthatatlan követeléseinek az intézmény nyilvántartásaiból való kivezetéséhez történő 

hozzájárulás, 

 

 

Köznevelési terület 

 

• az általános iskolák felvételi körzethatárai kijelölésének véleményezése, 

• a „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj odaítélése, 

• a 2020/2021. tanév helytörténeti versenyén résztvevő középiskolák díjazása, 

 

 

Turisztikai terület 

 

• A TDM Kft. részére tagi kölcsön nyújtása, 

• Szentendre Város Turisztikai Koncepciójáról (II. forduló) szóló tájékoztató tudomásul 

vétele, 

• a Szentendre Turisztikai Koncepció elfogadása, 

 

 

Civil, közéleti terület 

 

• a szentendrei lokálpatriotizmus erősítéséről szóló rendelet módosítása, 

 

 

Nemzetiségi terület:  

 

• Szentendre Város Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság mellett működő nemzetiségi 

kerekasztal megalakulásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele, 

 



 

Külügyi terület 

 

• a külkapcsolati tanácsnok munkája 2021. május-augusztus hónapban, 

• a külkapcsolati tanácsnok munkája 2021. szeptember-november hónapban, 

 

 

Egyéb 

 

• a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadása, 

• az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II.25.) önkormányzati 

rendelet módosítása, 

• Szentendre Város Vagyongazdálkodási Koncepcióiról I. forduló, 

• Szentendre Brand Stratégiájának elkészítése, 

• Pest Megyei Kitüntető díjak adományozásának javaslattétele, 

• Szentendre Város Díszpolgára Cím és PRO URBE Emlékérem adományozására 

vonatkozó javaslattételek, 

• 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, Szentendre Város Mecénása Díj) adományozása. 

 

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 Szervezeti és Működési Szabályzatának és a múzeum új 

küldetésnyilatkozatának jóváhagyása, 

• a Ferenczy Múzeumi Centrum digitalizálási stratégiájának jóváhagyása, 

• a Ferenczy Múzeumi Centrum képzőművészeti gyűjteményi revíziója jegyzőkönyvének 

jóváhagyása, 

• a Ferenczy Múzeumi Centrum történeti dokumentumgyűjteményi revíziója jegyzőköny-

vének jóváhagyása, 

• az általános iskolák felvételi körzethatárai kijelölésének véleményezése, 

• a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság 2021. évi munkatervének elfogadása, 

• a Kormány 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete szerinti maradvány korrekcióról szóló 

tájékoztató tudomásul vétele, 

• Szentendre Péter Pál u. 6-1., 1838 hrsz. ingatlan térítésmentes tulajdonba vételi kérelme 

közfeladat ellátás céljára, 

• a Ferenczy Múzeumi Centrum néprajzi textil gyűjtemény revíziója jegyzőkönyvének 

jóváhagyása, 

• a Ferenczy Múzeumi Centrum népi naiv művészeti gyűjtemény revíziója jegyzőköny-

vének jóváhagyása, 

• a tanácsnokok 2020. évben végzett munkájáról szóló beszámoló, 

• Szentendre Város Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai keretében 2020. évben 

megvalósult programjairól és a 2021. évi külügyi tervéről szóló beszámoló, 

• a Képviselő-testület mellett működő bizottságok, munkacsoportok 2020. évben végzett 

munkájáról szóló beszámoló, 

• a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 2020. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló, 

• Szentendre Városi Óvodák alapító okiratának módosítása, 

• a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2021. évi Tavaszi Fesztivál 

programtervezetéről szóló tájékoztató, 



• a Szentendrei Korközpont 2020. évi SZESZA és SZESZI évi beszámolója és 2021. évi 

SZESZA és SZESZI képzési terve, 

• az óvodai jelentkezések idejének kijelölése a 2021/2022. nevelési évre vonatkozóan, 

• a Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány 2020. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló, 

• a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi 

üzleti tervének elfogadása, 

• Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi 

költségvetéséről szóló …/2021. (…) önkormányzati rendeletének megalkotása, 

• a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzleti 

tervének elfogadása, 

• a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Előadó-művészeti ügyvezetői pályázata, 

• HBPMK SZMSZ módosítása, 

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

(IX. 13.) önkormányzati rendelet módosítása, 

• a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása, 

• a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről, illetve a 

közművelődési megállapodásban rögzített feladatok teljesítéséről szóló beszámoló, 

• a Szentendrei Kulturális Központ által szervezett 2021. március 15-i városi ünnepség 

programterve, 

• a Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány alapító okiratának módosítása, 

• Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat támogatása rózsakert kialakítása 

céljából, 

• a Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános 

Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Fejlesztő Nevelést-Oktatást 

Végző Iskola Bárczi Gusztáv Tagintézménye átszervezésének véleményezése, 

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

(IX.13.) önkormányzati rendelet 5. sz. függelékének módosítása, 

• iparművészeti vásárok a városban, 

• Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. és Szentendre és Térsége TDM Nonprofit 

Kft. átszervezése, 

• a Szentendrei Kulturális Központ NKft. 2021. évi munkaterve, 

• a 2021. évi Szentendrei Gyermeknap programterve, 

• az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.02.) önkormányzati 

rendelet módosítása, 

• Közterület-használati tilalom alóli felmentés a WR Films Kft. filmforgatási ügyében, 

• a Ferenczy Múzeumi Centrum 2020. évi beszámolójának és 2021. évi munkatervének 

elfogadása, 

• a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 2020. évi beszámolójának és 2021. évi 

munkatervének elfogadása, 

• Szentendre Város Pedagógiai díj adományozása, 

• Dunakanyar Cserkész Egyesület részére pályázaton való induláshoz tulajdonosi 

hozzájárulás adása (Stéger köz 2056/11 hrsz. beruházás, felújítás), 

• Szentendre Város Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárása (zárszámadás) és a 

2020. évi maradvány jóváhagyása, 

• Szentendre Város Turisztikai Koncepcióiról (I. forduló) szóló tájékoztató, 

• a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2020. évre szóló - számviteli törvény 

szerinti - egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása, 

• a Nemzeti Összetartozás Napja programja (június 4.) a Szentendrei Kulturális Központ 

NKft. által történő szervezésében, 

• a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évre szóló számviteli 

törvény szerinti mérleg- és eredménybeszámolója, 



• a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 2020. évre szóló - számviteli törvény 

szerinti - egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása, 

• a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. közszolgáltatási tevékenységének 2020. évi 

elszámolása, 

• a Lajos-forrási volt Ságvári Endre turistaház és környéke korábbi funkciójának 

megőrzése, 

• a Külkapcsolati tanácsnok munkájáról szóló beszámoló 2021. február-április hónap 

vonatkozásában, 

• a Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások, 

• a Szentendrei Kulturális Központ NKft. ügyvezetője által kért felmentvény. 

 
 

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 2021. június 

15-ig nem volt lehetőség, a Képviselő-testület valamennyi hatáskörét a Polgármester 

gyakorolta. 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, 2022. január 11. 

             

    Lang András s.k. 

              bizottsági elnök 


