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-INTERPELLÁCIÓ- 

Tisztelt Polgármester Úr, 

 

Kérem az alábbi kérdések szíves megválaszolását: 

1. A 2023. január 25-i képviselő-testületi ülés 2. napirendi pontjában tárgyalt 

rendelettervezethez egy szentendrei lakos küldött egy olyan javaslatot, miszerint el 

kellene rendelni, hogy minden, az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött 

építési tevékenység esetére is legyen kötelező a legalább egyszeri főépítészi szakmai 

konzultáció, ami a jelenleginél lényegesen több lehetőséget adna az önkormányzatnak 

az építkezésekkel kapcsolatos olyan problémák megoldásához, amelyek miatt 

rendszeresen panaszkodik a város vezetése. A javaslatban szereplő szabályozást számos 

város és budapesti kerület is alkalmazza, amelyek közül négyet a javaslattevő is 

felsorolt. A javaslatot az előterjesztő kapacitáshiány és kis hatékonysága miatt javasolta 

elutasítani. Kérem szíves tájékoztatását arról, hogy konzultáltak-e a felsorolt vagy más 

olyan városokkal, amelyeknél bevált ez a szabályozás, és azok hogyan tudják megoldani 

a kapacitásproblémákat, illetve miért alkalmazzák ezt a szabályozást, ha annak 

hatékonysága alacsony. Ha viszont ilyen konzultációra nem került sor, mi volt ennek az 

oka, amikor más esetben – pl. a 2022. november 15-i ülés 10. napirendi pontjának 

tárgyalásánál – éppen a más városok főépítészeivel történt egyeztetésre hivatkoztak? 

2. A 2022. november 15-i képviselő-testületi ülés 10. napirendi pontjának tárgyalása 

során egy lakossági véleménnyel kapcsolatosan főépítész asszony és polgármester úr 

is nehezményezte, hogy a településtervek tartalmáról, elkészítésének és 

elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletnek a véleményező által 

említett módosítása a szakmával való egyeztetés nélkül történne. A kormányrendelet-

módosítás tervezetét a szakmai szervezetekkel történt egyeztetés után 2022.12.18-án 

közzétették a kormányportálon társadalmi egyeztetésre. Legyen szíves tájékoztatni 

arról, hogy milyen szakmai véleményt adtak a tervezethez. 

3. A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program idei díjazottjai kizárólag 

„kivéreztetett” ellenzéki és független önkormányzatok jó gyakorlatai 

voltak: http://xn--tosz-5qa.hu/news/819/73/ime-2022-legjobb-onkormanyzati-

gyakorlatai/.  
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Indult-e Szentendre a jó gyakorlataival, ha igen, melyek voltak azok, ha nem, miért 

nem, amikor hasznos díjakat lehetett nyerni. Budapest Főváros XIII. Kerületi 

Önkormányzat közösségi költségvetésével lett díjazott, holott Szentendrének a 

városvezetés önértékelése szerint is teljes mértékben sikerült megvalósítania az 

Ábrányi-programban a városrészi költségvetésre tett vállalását, ezért arra lehetett 

volna számítani, hogy Szentendre megelőzi az említett önkormányzatot. Sőt mivel az 

önértékelés szerint minden, a társadalmi részvételt érintő vállalása teljesült a 

városvezetésnek, ezért akár a kategória nyertese is lehetett volna. 

Tisztelettel, 

Laárné Szaniszló Éva 

 

2022.02.17. 


