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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 2021. évben 5 

rendes ülést és 1 rendkívüli (a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsággal összevont) ülést tartott, 

összesen 68 határozatot hozott. A koronavírus járványügyi veszélyhelyzet időszakában összesen 

10 online bizottsági konferencia megbeszélést tartott, melyek során összesen 89 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 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. 

• a Szentendréért Közalapítvány 2020. évi beszámolójáról szóló tájékoztató tudomásul vétele, 
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Üzemeltetés, vagyongazdálkodás terület 

• a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2021. I-IX. havi tevékenységéről és az üzleti terve 

megvalósulásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele, 

 

Beruházás, felújítás terület 

• A VKB Szentendre Város Polgármesterének 67/2021. (III.10.) sz. határozatában kapott 

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

elbírálta és az alábbi döntéseket hozta: 

 

Pályázó Megítélt összeg 

Egres úti Úttársaság 6.855.507 Ft 

Mező Mihály és Pintér János  

(Ventil-Trade Kft.)  
2.400.000 Ft 

Csalán utca lakótársaság  770.890 Ft 

Íjász utcai úttársaság 5.080.264 Ft 

Összesen: 15.106.661 Ft 

 

• a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 39/2009 (XI.8.) önkormányzati rendeletnek az 

önkormányzat által támogatott városfejlesztési programokban való lakossági részvétel 

bátorítása céljából történő módosítása, 

• Püspökmajori Lakótelep távfűtő rendszerének korszerűsítésével kapcsolatos nyertes pályázatról 

szóló tájékoztató tudomásul vétele, 

• a Postás stand fejlesztésével kapcsolatban benyújtott pályázatról, 

• a "Szentendre, János utcai vashíd gépjárműforgalom elől történő lezárása", 

 

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. 

• a forgalomtechnikai döntések megvalósulásáról szóló tájékoztatók tudomásul vétele, 

• forgalomszabályozási, közúti fejlesztési kérdésekre vonatkozó javaslatok, 

• a parkolási bevételek 2021. II. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele, 

• 2021. III. negyedévi parkolási bevételek alakulásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele, 

 

Idegenforgalom terület: - 
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Környezetvédelem, természetvédelem terület 

• a Környezetvédelmi alap felhasználása a Kálvária út melletti rézsű kialakítása céljából, 

• Szentendre cserjésítési programja, 

 

Hulladékgazdálkodás terület 

A VSZ NZrt. hulladékgazdálkodási üzletága feladatkörében a hulladékgazdálkodási tevékenység 

2021. január 1-től történő ellátásával is folyamatosan foglalkozott a Bizottság. 

• a VSZ NZrt. szilárd hulladék kezeléséről és a köztisztaság helyzetéről a 2021. II. negyedévben 

témában készített tájékoztató tudomásul vétele, 

• szilárd hulladék kezeléséről és a köztisztaság helyzetéről 2021. III. negyedévben témában 

készített tájékoztató tudomásul vétele, 

 

Város- és műemlékvédelem terület: - 

 

Rendészet terület 

A városnak nagyon jó az együttműködése a rendészeti szervezetekkel. 

 

Tűzvédelem terület: 

• Szentendre Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről készített 

beszámoló elfogadása, 

 

Közterület-használat terület: - 

 

Egyéb: - 

 

A VKB különös hangsúlyt helyezett az önkormányzati tulajdonban álló cégek 2021. évi üzleti 

terveinek áttekintésére, azok végrehajtására és ezzel párhuzamosan likviditási helyzetük 

figyelemmel kísérésére, valamint a gazdasági társaságok 2020. évi mérleg- és eredmény 

beszámolójára. 

 

 

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

véleményezett előterjesztések:    

 

 

Városfejlesztés, városrendezés terület 

• a 11. sz. főút felújításával kapcsolatban az Egres utcai és Rózsa utcai csomópontok fejlesztése 

érdekében a Településszerkezeti Terv (TSZT) és a Szabályozási Terv (SZT) módosítása és a 

beruházás kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása, 

• a településkép védelméről szóló 1/2018. (I. 22.) önkormányzati rendelet módosítása 

véleményezési szakasz és a partnerségi egyeztetés megindításáról, 
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• a településkép védelméről szóló 1/2018. (I.22.) önkormányzati rendelet módosításának 

jóváhagyása, 

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

13.) önkormányzati rendelet módosítása, 

 

Üzemeltetés, vagyongazdálkodás terület 

• Szentendre Város Vagyongazdálkodási Koncepcióiról I. forduló,  

• a távfűtési üzletág gazdálkodási helyzetéről készített tájékoztató tudomásul vétele, 

• negyedéves beszámoló a távfűtési üzletág gazdálkodási helyzetéről 2021. III. negyedév 

témában készült tájékoztató tudomásul vétele, 

• Szentendre Város Önkormányzat és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között az 

önkormányzat épületeinek karbantartására, üzemeltetésére vonatkozóan megkötött 

közszolgáltatási szerződés módosítása, 

• az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 9/2018. (III.26.) önkormányzati rendelethez érkezett törvényességi 

felhívás, 

• Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok pályáztatása, 

• önkormányzati ingatlanok értékesítésre való kijelölése, 

• az önkormányzat tulajdonában állóingatlanrész SZÉSZ szerinti értékesítésre való kijelölése, 

• a Bükköspart 22. szám alatti ingatlan (régi egészségház) értékesítési pályázata és az adásvételi 

szerződés, 

• a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. bérleti szerződésének hosszabbítása, 

• az Izbégi Sporttelep egy részének pályázati kiírása, 

• a 0272/12 hrsz-ú ingatlanon lévő vagyonkezelői jog törlése, 

• a Magyar Kajak-Kenu Szövetség beruházása a Pap-szigeten, 

• Szirom utcai partfalszakadás helyreállítására Vis maior pályázat benyújtása, 

• a Szentendre, Holló utca 35., 8240 hrsz.-ú üdülő és a Bogdányi u. 21., 1888/1/F hrsz-ú üzletház 

ingatlanokra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezés, 

• a Szentendre, Vasúti villasoron lévő 835 hrsz-ú és Pismányban lévő 7232 hrsz-ú ingatlanokra 

vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezés, 

• a Szentendre, Dunakanyar krt 2., 400/10/A hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal 

történő rendelkezés, 

• a Szentendre, Alkotmány utca 1. szám alatti, 2284 hrsz- ingatlan hasznosítása, 

• Szentendre, Szarvashegy városrészben a Mormota utca 0305/31 hrsz-ú földrészlet belterületbe 

vonása, 

 

Beruházás, felújítás terület 

• a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár felújításáról szóló tájékoztató elfogadása, 

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

keretében történő kiválasztása, 

• Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár átalakítása és bővítése tervezőjének kiválasztása, 
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• a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. által üzemeltetett fűtőmű és távvezeték rendszer 

felújításáról szóló tájékoztató elfogadása, 

• katolikus óvoda és közösségi tér létesítése a 0281/77 és 0281/79 hrsz-ú telkeken, a 

településrendezési szerződés elfogadásával, 

• a "Szentendre, Vasvári Pál úti tagóvoda tetőcsere" tárgyú beruházás, 

• az EuroVelo híddal kapcsolatos tárgyalásokról szóló tájékoztató tudomásul vétele, 

• European City Facility – „Városokkal a városokért” programban az Élhető Városokért 

Konzorcium keretében „Fenntartható energetikai beruházások ösztönzése Óbuda-Békásmegyer, 

Újpest és Szentendre területén” címmel elnyert pályázat megvalósítására konzorciumi 

szerződés aláírása,  

• a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 39/2009 (XI.8.) önkormányzati rendeletnek az 

önkormányzat által támogatott városfejlesztési programokban való lakossági részvétel 

bátorítása céljából történő módosításáról, 

• a 11-es út felújításával kapcsolatban készített tájékoztató tudomásul vétele, 

• Szentendre - MűvészetMalom felújítás, rendezvényterem és múzeumpedagógiai tér kialakítás, 

• a 37/2020. (III.4.) Kt. sz. határozat hatályon kívül helyezése, 

 

Közlekedés, parkolás terület 

• Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 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.) 

önkormányzati rendelet módosítása, 

• a közterületek, közutak és azok tartozékai bontásáról, valamint az érvényes hatósági 

engedéllyel nem rendelkező gépkocsik elszállításáról szóló 26/2016. (X.17.) önkormányzati 

rendelet módosításáról, 

• Pécel városnak a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásból történő kiválása és a 

Társulási Megállapodás módosítása, 

• a parkolási rendszer üzemeltetése, 

• a közösségi buszközlekedés szerződéseinek módosítása, 

 

Idegenforgalom terület 

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

• a Szentendre Turisztikai Koncepció elfogadása, 

• a TDM Kft. részére tagi kölcsön nyújtása, 

 

Környezetvédelem, természetvédelem terület 

• a 0181/6 hrsz önkormányzati tulajdonú ingatlan „Gyógynövény és fűszernövény programkert” 

fejlesztési koncepciója, 

• a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. "Faápolási feladatok ellátása Szentendrén" tárgyú 

közbeszerzési eljárásának lezárása, 
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Hulladékgazdálkodás terület 

• a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása, 

 

Város- és műemlékvédelem terület:  

• változtatási tilalom elrendelése Szentendre Építési Szabályzata módosításának hatályba-

lépéséig, 

 

Rendészet terület: - 

 

Tűzvédelem terület: - 

 

Közterület-használat terület 

• a 0213 hrsz-ú névtelen közút elnevezése, 

 

Egyéb 

• a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadása, 

• Szentendre Brand Stratégiájának elkészítése, 

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

(IX.13.) önkormányzati rendelet módosítása, 

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

módosítása, 

• folyószámla-hitel szerződés kötése, 

• a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hatékonyság vizsgálati jelentése és stratégiai kitekintés, 

• a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közbeszerzési eljárásai, 

• a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közbeszerzési tervének módosítása, 

• a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenységének 2021. év I. félévi 

beszámolója, 

• a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. követelései, 

• a városi informatikai szolgáltatások átszervezése, 

• a városi informatikai szolgáltatások átszervezése kapcsán megkötendő szerződések, 

• a városi informatikai szolgáltatások tárgyú közszolgáltatási szerződés, 

• az Aquapalace Kft. és a Work Solar Hungária Kft. bérleti szerződésének módosítása, 

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

Korlátolt Felelősségű Társaság 2022-2024. közötti évekre vonatkozó villamos energia 

beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében az eljárást lezáró döntés átruházása, 

• a Dunakanyari Csatornázási Társulás megszüntetése, 

• Szentendre Város Mecénása Díj adományozása. 

 

 

 

 



 7 

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:  

• Pilisszentlászló Község Településfejlesztési Koncepciója (TFK) és az új Településrendezési 

Eszközeinek átfogó felülvizsgálata véleményezési szakaszához készült államigazgatási 

egyeztetési tervdokumentációjának véleményezése, 

• a 6112/5 hrsz-ú ingatlan lakcím megállapítására benyújtott fellebbezés, 

• a 6749/3 és a 6753/4 hrsz-ú névtelen közút elnevezése, 

• Kőzúzó u. 6. szám alatti ingatlan értékesítésre való kijelölése, 

• 0278/2 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonú részének ingyenes önkormányzati tulajdonba 

kerüléséről rendelkezés, 

• az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal kerékpáros hídhelyszínéről való döntés, 

• a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás, valamint az 

azt szabályozó rendelet tervezet, 

• Szentendre Város Önkormányzat és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal beszerzési 

szabályzatának módosítása, 

• a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2021. évi munkatervének elfogadása, 

• a forgalomtechnikai döntések megvalósulása, 

• a Kormány 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete szerinti maradvány korrekció, 

• a Szentendre védett és korlátozott övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019. (I.22.) 

önkormányzati rendelet módosítása, 

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

közfeladat ellátás céljára, 

• a Gondozási Központ használati szerződésének módosítása - a hajléktalan ellátást biztosító 

mobil konténerek használatba adása, 

• a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás, 

• Szentendre Város Egészségügyi Intézményei Mentálhigiénés Központja elhelyezésének 

meghosszabbítása, 

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

munkája, 

• a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás 2020. évi tevékenysége, 

• Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról és az adózás rendjéről 

szóló 39/2009. (XI. 18.) Önk. rendeletének módosítása, 

• a CYEB Vizsgálóbizottság által készített jelentés, 

• a köztemetőre vonatkozó díjak éves felülvizsgálata, 

• a tanácsnokok 2020. évben végzett munkája, 

• 2020. IV. negyedévi parkolási bevételek alakulása, 

• a kátyúzási feladatok végrehajtása a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Városgazdálkodási 

Divízió 2020. évi tevékenységének vonatkozásában, 

• a parkfenntartási feladatok végrehajtása a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Városgazdálkodási 

Divízió 2020. évi tevékenységének vonatkozásában, 

• a 2020. évben kiadott közútkezelői hozzájárulások és igénybevételi díjak, 
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• Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi 

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

• a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2021. évi üzleti tervének elfogadása, 

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

beszámolója, 

• Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási 

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

• a 2021. éves összesített Közbeszerzési Terv, 

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

13.) önkormányzati rendelet módosítása, 

• a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság szervezeti és működési szabályzatának módosítása, 

• a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel kötött együttműködési megállapodás beszámolója, 

• Szentendre Város Önkormányzat és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között létrejött 

vagyonkezelési szerződések 2020. évi elszámolása, 

• az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a távfűtési üzletág gazdálkodási helyzetéről szóló 

tájékoztató, 

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

közös földgáz beszerzése, 

• a 7225 névtelen közterület és a 0363/87 hrsz-ú névtelen út elnevezése, 

• az adóbevételek és adóhátralékok 2020. évi alakulásáról szóló beszámoló, 

• a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, 

• gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváltásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, 

• az 1+1 program, 

• 1+1 programra benyújtott pályázatok támogatása, 

• a VSz NZrt. Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Divízió szilárd hulladék kezeléséről és a 

köztisztasági helyzetéről szóló tájékoztató a 2020. IV. negyedév vonatkozásában, 

• Szentendre Város Föld napi programja, 

• Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat támogatása rózsakert kialakítása céljából, 

• a Bükköspart 22. szám alatti ingatlan (régi egészségház) értékesítésre való kijelölése, 

• a Bogdányi u. 13. szám alatti ingatlan értékesítésre való kijelölése, 

• az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanrészek SZÉSZ szerinti értékesítésre való kijelölése, 

• a Szentendrei Rendőrkapitányság 2020. évben végzett rendőri tevékenységéről szóló 

beszámoló, 

• a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság 2020. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló, 

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

önkormányzati rendelet módosítása, 

• az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló, ivóvíz, szennyvíz, és 

csapadékvíz elvezetést szolgáló közmű építésekről, és a kapcsolódó hozzájárulásokról szóló 

38/2003.(VI.18.) önkormányzati rendelet módosítása, 

• a közterületek, közutak és azok tartozékai bontásáról, valamint az érvényes hatósági 

engedéllyel nem rendelkező gépkocsik elszállításáról szóló 26/2016. (X.17.) önkormányzati 

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

alapján a 2021. január 1. és március 31. közötti időszakban témában készített tájékoztató, 

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

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

• dr. Dragon Pál tér elnevezése, 

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

módosítása, 

• Szentendre Város Önkormányzat tartozásai rendezésére rendkívüli önkormányzati támogatás 

igénylése, 

• az önkormányzat folyószámlahitel igénybevételének állapotáról 2021. I. negyedévben témában 

készített tájékoztató, 

• Szentendre, Déli városkapu városrészben a 023/31 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása, 

• Szentendre integrált településfejlesztési stratégia (ITS) felülvizsgálatának elindítása, 

• Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Településfejlesztési Koncepciójának (TFK) 

és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) véleményezési szakaszához készült 

államigazgatási egyeztetési tervdokumentációjának véleményezése, 

• a Hamvas Béla utca 32-40. számú ingatlan melletti járdánál csapadékvíz szikkasztó kiépítése, 

• Szentendre Klímastratégiájának elfogadása, 

• a Klímabarát Települések Szövetségéhez való csatlakozás, 

• a Pilisi Bioszféra-rezervátum, 

• Szentendre Város XIII. helyi komposztálási programja, 

• a Polgárőrség Szentendre Egyesület 2020. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló, 

• szerződés hosszabbítás a Dunakanyar Sport és Szabadidő Kft.-vel /Postás strand - tenisz/, 

• 0278/2 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonú részének ingyenes önkormányzati tulajdonba 

kerüléséről szóló 6/2021. (I.20.) számú határozat módosítása, 

• ingatlanok értékesítése érdekében cserehelyiségek biztosítása, 

• Dunakanyar Cserkész Egyesület részére pályázaton való induláshoz tulajdonosi hozzájárulás 

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

• a Bükköspart 22. szám alatti ingatlan (régi egészségház) értékesítési pályázata és az adásvételi 

szerződés, 

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

• Szentendre Város Önkormányzat Gazdasági Programja (2021-2024), 

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

2020. évi maradvány jóváhagyása, 

• a Városi Szolgáltató Zrt. 2020. évre szóló számviteli törvény szerinti mérleg- és eredmény 

beszámolója, 

• 2021. I. negyedévi parkolási bevételek alakulásáról szóló tájékoztató, 

• a Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Divízió szilárd hulladék kezeléséről és a köztisztaság 

helyzetéről szóló tájékoztató a 2021. I. negyedév vonatkozásában, 

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

• a 9823, 9709 hrsz-ú Kő-hegyi ingatlanok hasznosítása, 

• a 6007 hrsz-ú ingatlanon lévő adótorony. 



 10 

 

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. 

 

 

   Drávucz Zsolt s.k. 

      bizottsági elnök 

 


