Esztergom Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Városfejlesztési Bizottsága

1 sz. példány
Ikt. Sz:1626-15/2016.
Jegyzőkönyv

a Városfejlesztési Bizottság 2016. december 13-án 8 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről
Az ülés helye: Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalának Gadányi terme
Jelen vannak:

Eck András képviselő, VfB elnök
Erős Gábor képviselő képviselő, VfB tag
dr. Szerencsés Gergely István képviselő, VfB tag
Varga Ernő VfB bizottsági tag
Csirke József VfB bizottsági tag

Nem jelent meg az ülésen:Juhász István József képviselő, elnökhelyettes, Meszes Balázs
képviselő, VfB tag, Toldi András VfB tag, Sasvári Gábor bizottsági tag,
Meghívottak: A jelenléti ív szerint.
Jegyzőkönyvet készítette: Barina Andrea
Eck András képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelenteket,
megállapította, hogy a bizottság megválasztott létszáma 9 fő, jelen van 5 fő a Városfejlesztési
Bizottság határozatképes. Ismertette a november 17-én hozott zárt ülés határozatát:
A Városfejlesztési Bizottság 5 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága
175/2016. (XII.13.) VfB határozata
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága javasolja a
Képviselő-testület részére, hogy a Szőnyi Ferenc tulajdonában álló és tehermentes Esztergom
Dorogi úton fekvő ingatlanokat ne vásárolja meg.
Felelős: Eck András elnök
Határidő: a Képviselő-testület tájékoztatására: a soron következő Képviselő-testületi ülés
Eck András képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A kiküldött napirendhez képest annyit
változtatnánk, hogy a Főépítész Úrnak el kell mennie, ezért első körben az egyes, kettes, tízes
napirendi pontokat tárgyalnánk. A nyolcas napirendi pontban nincs előterjesztésünk, azt nem
tárgyaljuk és az Aranyheggyel kapcsolatban nincsen előterjesztés, de Szabó Csaba tenne egy
javaslatot. Lenne még egy napirendi pontunk az pedig a Javaslat Esztergom város forgalmi
rendjéről szóló rendelet módosítására.
Eck András képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Szavazásra tette a fel a módosított
napirendi pontokat.
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
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Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága
181/2016. (XII.13.) VfB határozata
Napirend elfogadása
1. Tájékoztató a településrendezési eszközök hatályosulásáról
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
Előkészítésért felelős: Philipp Frigyes
Előterjesztést készítette: Philipp Frigyes
2. Beszámoló Esztergom Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának
végrehajtásáról szóló döntésről
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
Előkészítésért felelős: Philipp Frigyes
Előterjesztést készítette: Philipp Frigyes
3. A helyi védelem alatt álló, és a helyi védett környezetben álló, de egyedileg nem védett épületek
2016. évi (2016/III.) homlokzatfelújítási pályázata
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
Előkészítésért felelős: Philipp Frigyes
Előterjesztést készítette: Földi Zoltán
4. Döntés Esztergom-Pilisszentlélek településrész átnevezéséről
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
Előkészítésért felelős: Dr. Antalics Ákos
Előterjesztést készítette: Dr. Antalics Ákos
5. Lőrinc utcában és Táncsics Mihály utcában súlykorlátozás KRESZ tábla kihelyezése
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
Előkészítésért felelős: Pacz János
Előterjesztést készítette: Tillai Gergely
6. Táblakihelyezés és útburkolati jel felfestése a Vár utca - Szent István tér - Dobozi Mihály utca
kereszteződésében
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
Előkészítésért felelős: Pacz János
Előterjesztést készítette: Tillai Gergely
7. Súlykorlátozó tábla kihelyezése a Temető utcában
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
Előkészítésért felelős: Pacz János
Előterjesztést készítette: Tillai Gergely
8. Zsákutca és elsőbbségadás kötelező táblák kihelyezése az Eper utcában
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
Előkészítésért felelős: Pacz János
Előterjesztést készítette: Tillai Gergely
9. Forgalombiztonsági tükör elhelyezése a Táti út - Szegfű utca kereszteződésbe
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
Előkészítésért felelős: Pacz János
Előterjesztést készítette: Tillai Gergely
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10. Döntés az Esztergom 19715/2 helyrajzi számú Aranyhegyi lakópark ingatlan hasznosításával
kapcsolatban
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
Előkészítésért felelős: Pacz János
Előterjesztést készítette: Szabó Csaba
11. Döntés a Jurop Telekom Kft. és Esztergom Város Önkormányzata közötti szerződéses
jogviszony rendezéséről
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
Előkészítésért felelős: Dr. Piskóthy László
Előterjesztést készítette: Dr. Piskóthy László
12. Döntés Esztergom Város önkormányzata és a Strigonium Zrt. között a Széchenyi Térre
vonatkozó közterület-használati szerződés jogi helyzetének rendezéséről
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
Előkészítésért felelős: Dr. Piskóthy László
Előterjesztést készítette: Dr. Piskóthy László
13. Javaslat Esztergom Város forgalmi rendjéről szóló 45/2007. (VI. 28.) ör. rendelete
módosításáról
14. Egyebek
Felelős: Eck András elnök
Határidő: azonnal
Eck András képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Felkérem dr. Piskóthy Lászlót, hogy
az új munkatársat mutassa be.
dr. Piskóthy László Magánjogi Csoport csoportvezetője: Köszönöm szépen elnök úr! Tisztelettel
köszöntök mindenkit! Egy új kolleganővel bővültünk és bármilyen jogi problémával a bizottság
tagjainak kérdése merül fel, nyugodtan fordulhatnak most már Katához is, ő az új kolleganőnk,
aktívan részt fog venni a bizottsági üléseken, Önök is bármikor fordulhatnak hozzá bármilyen
kérdéssel, bármilyen felvetéssel.
1. Napirendi pont
Tájékoztató a településrendezési eszközök hatályosulásáról
Eck András képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Felkérte Philipp Frigyest az
előterjesztés ismertetésére.
Philipp Frigyes Főépítészi Kabinet: Ismertette az előterjesztést.
2. Napirendi pont
Beszámoló az Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végrehajtásáról szóló döntés
Eck András képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Felkérte Philipp Frigyest az
előterjesztés ismertetésére.
Philipp Frigyes Főépítészi Kabinet: Ismertette az előterjesztést.
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Eck András képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Szavazásra tette fel a határozati
javaslatot, amely szerint Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési
Bizottsága javasolja a Képviselő-testület részére döntsön úgy, hogy Esztergom Város Integrált
Városfejlesztési Stratégiáját változatlan tartalommal alkalmazza azzal, hogy a koncepcionális
döntések után az aktualizálást meg kell kezdeni.
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága
182/2016. (XII.13.) VfB határozata
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága javasolja a
Képviselő-testület részére döntsön úgy, hogy Esztergom Város Integrált Városfejlesztési
Stratégiáját változatlan tartalommal alkalmazza azzal, hogy a koncepcionális döntések után az
aktualizálást meg kell kezdeni.
Felelős: Eck András elnök
Határidő: a Képviselő-testület tájékoztatására: a soron következő Képviselő-testületi ülés
3. Napirendi pontokat
Helyi védelem alatt álló homlokzatfelújítási pályázat
Eck András képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Felkérte Philipp Frigyest az
előterjesztés ismertetésére.
Philipp Frigyes Főépítészi Kabinet: Ismertette az előterjesztést.
Csirke József bizottsági tag: A legjobb dolog volt az, ami kezdeményezésként megvalósult. Arra
kell törekedni, hogy tovább fejleszteni. A városközpontban például ott állnak a házak, amelyeknek a
homlokzata felújításra szorul.
Philipp Frigyes Főépítészi Kabinet: Ez a legkritikusabb része, érdeklődtek a Szerecsen ház helyén
álló társasháziak is, hogy tudnának dr. Alberti képviselő úron keresztül indulni. Érdeklődött a
Lőrinc utca sarki műemlék épület, ami a filmben is szerepelt, annak a közössége is érdeklődött.
Illetve a 2017. évi pályázatra már egy társasház beadott a Lőrinc utca, Aradi téren az egyik
társasház már adott be, úgy tűnik, hogy megindul, vagy megpezsdül, mindig azt javaslom, hogy jó
tervet kell csinálni és jól kell tudni szakaszolni. Úgy látom, hogy megmozdulni látszik a társasházi
szektor is.
Erős Gábor képviselő, bizottsági tag: A Pázmány felé sugallhatnánk, hogy partnerek vagyunk, de
ők is hozzanak valamit Pestről.
Philipp Frigyes Főépítészi Kabinet: Egymásra vagyunk utalva a jövőkép szempontjából.
Eck András képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Szavazásra tette fel a határozati
javaslatot, amely szerint Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési
Bizottsága úgy dönt, hogy a Főépítészi Kabinet által készített a határozat mellékletét képező
,,Beadott pályázatok összesített táblázat (2016/III.)” alapján az egyes épületekhez rendelt
támogatási összegekkel a tervezett homlokzati felújításokat jóváhagyja.
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A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
183/2016. (XII.13.) VfB határozata
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt,
hogy a Főépítészi Kabinet által készített a határozat mellékletét képező ,,Beadott pályázatok
összesített táblázat (2016/III.)” alapján az egyes épületekhez rendelt támogatási összegekkel a
tervezett homlokzati felújításokat jóváhagyja.
Felelős: Eck András elnök
Határidő: azonnal
Eck András képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Szavazásra tette fel a határozati
javaslatot, amely szerint Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési
Bizottsága úgy dönt, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Vitéz János Kar Kollégium
épületére benyújtott pályázatot – az igényelt támogatási összeg és az épület kiemelt helyzete
következtében – Esztergom Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetésének elfogadását
követően külön dönt.
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
184/2016. (XII.13.) VfB határozata
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt,
hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Vitéz János Kar Kollégium épületére benyújtott
pályázatot – az igényelt támogatási összeg és az épület kiemelt helyzete következtében – Esztergom
Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetésének elfogadását követően külön dönt.
Felelős: Eck András elnök
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont
Döntés Esztergom-Pilisszentlélek település átnevezéséről
Eck András képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Felkérte dr. Antalics Ákost az
előterjesztés ismertetésére.
dr. Antalics Ákos Általános Igazgatási Csoport munkatársa: Ismertette az előterjesztést.
Philipp Frigyes Főépítészi Kabinet: Van-e annak valami nyoma, ha ez a Földrajzinév Bizottság
nem hozta ezt a döntést, akkor ki hozta?
dr. Antalics Ákos Általános Igazgatási Csoport munkatársa: 2005-ben lett hozva a döntés. Az
önkormányzat azt a határozatot hozta, hogy Esztergom-Pilisszentlélek legyen. Akkor nem tudom
milyen hatóságot, bizottságot kerestek meg ez ügyben.
Philipp Frigyes Főépítészi Kabinet: Kinn voltam ezen a fórumon, ahol felvállaltam képviselő
úrral ezt az egész ügyet. Azt gondolom, hogy ez olyan, mintha vezetéknevedet elvennék és kapna
egy újat valaki. Valamikor ezt a döntést meghozta valaki. Azért jó lenne megnézni, mert hatályon
kívül kell helyezni.
dr. Antalics Ákos Általános Igazgatási Csoport munkatársa: Hozzunk egy új határozatot, akkor
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az előző hatályon kívül lesz helyezve.
Eck András képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Szavazásra tette fel a határozati
javaslatot, amely szerint Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési
Bizottsága úgy dönt, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Vitéz János Kar Kollégium
épületére benyújtott pályázatot – az igényelt támogatási összeg és az épület kiemelt helyzete
következtében – Esztergom Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetésének elfogadását
követően külön dönt.
Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
185/2016. (XII.13.) VfB határozata
1.Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága javasolja a
Képviselő-testület részére, döntsön úgy, hogy a Földművelésügyi Minisztérium Közigazgatási
Államtitkárság kiemelt szakmai területén működő Földrajzinév-Bizottságának FF/759/1/2016
számú értesítése alapján döntsön úgy, hogy az Esztergom-Pilisszentlélek településrész nevet
Pilisszentlélek névre változtatja.
2. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága javasolja a
Képviselő-testület részére döntsön úgy, hogy hatalmazza fel a Polgármestert, hogy az 1. pont
szerinti döntésről tájékoztassa a megfelelő hatóságokat, szolgáltatókat, intézményeket, és kérje az
átnevezéssel kapcsolatos intézkedésüket.
Felelős: Eck András elnök
Határidő: a Képviselő-testület tájékoztatására: a soron következő Képviselő-testületi ülés
5. Napirendi pont
Lőrinc utcában és Táncsics Mihály utcában súlykorlátozás KRESZ tábla kihelyezése
Eck András képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Felkérte Tillai Gergelyt az
előterjesztés ismertetésére.
Tillai Gergely Városfejlesztési Osztály munkatársa: Ismertette az előterjesztést.
Erős Gábor képviselő, a Városfejlesztési Bizottság tagja: Lenne egy módosító javaslatom.
Varga Ernő bizottsági tag: Logikátlan, hogy agyonrajzolt kihasználatlan, egy forgalmi sávot
elvettek. Katasztrofális pingálás a Lőrinc utca. Béke térnél és a Bánomi lakótelepnél ömlenek a
gyermekek, nincs, ahol átmenjenek.
Eck András képviselő, elnök: Nem lehet oda gyalogátkelőhelyet létesíteni a közlekedési előírások
miatt nem tudnak zebrát tenni.
Erős Gábor képviselő, a Városfejlesztési Bizottság tagja: Ismertette a módosító javaslatát.
Eck András képviselő, elnök: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot a módosítással együtt,
amely szerintem Esztergom Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága támogatja, hogy
a Lőrinc utcában kerüljön kihelyezésre a ,,10 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb
összetömegű járművel behajtani tilos” KRESZ tábla (44.) ábra a Lőrinc utcában a Kossuth Lajos
utca kereszteződésénél, illetve a Helischer József út és a Táncsics Mihály utca kereszteződésébe.
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A táblák kihelyezésének költsége a Zöld-Út Kft. egységár listája alapján nettó 31. 480 Forint+ÁFA,
azaz bruttó 39.980 Forint a fedezetet Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi
költségvétéséről szóló 4/2016. (II. 12.) ök rendelet 2/D. számú melléklet K 49. sor ,,Közutak, hidak,
alagukat üzemeltetése, fenntartása” nyújtja.
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt,
elfogadja Erős Gábor képviselő módosító javaslatát, amely szerint a Lőrinc utcában a sziget felől
érkezőknek várakozni tilos kivéve árurakodás tábla miatt a burkolatra felfestett záróvonal átlépésére
kényszerülnek a gépjárművek. Kérném a fenti helyzet felülvizsgálatát és a helyzet megoldását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
186/2016. (XII.13.) VfB határozata
1. Esztergom Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága támogatja, hogy a Lőrinc
utcában kerüljön kihelyezésre a ,,10 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb
összetömegű járművel behajtani tilos” KRESZ tábla (44.) ábra a Lőrinc utcában a Kossuth
Lajos utca kereszteződésénél, illetve a Helischer József út és a Táncsics Mihály utca
kereszteződésébe.
2. A táblák kihelyezésének költsége a Zöld-Út Kft. egységár listája alapján nettó 31. 480
Forint+ÁFA, azaz bruttó 39.980 Forint a fedezetet Esztergom Város Önkormányzatának
2016. évi költségvétéséről szóló 4/2016. (II. 12.) ök rendelet 2/D. számú melléklet K 49. sor
,,Közutak, hidak, alagukat üzemeltetése, fenntartása” nyújtja.
3. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága úgy
dönt, elfogadja Erős Gábor képviselő módosító javaslatát, amely szerint a Lőrinc utcában a
sziget felől érkezőknek várakozni tilos kivéve árurakodás tábla miatt a burkolatra felfestett
záróvonal átlépésére kényszerülnek a gépjárművek. Kérném a fenti helyzet felülvizsgálatát
és a helyzet megoldását.
Felelős: Romanek Etelka polgármester
Határidő: a döntést követő 30 napon belül
6. Napirendi pontokat
Táblakihelyezés és útburkolati jel felfestése a Vár utca - Szent István tér - Dobozi Mihály utca
kereszteződésében
Eck András képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Felkérte Tillai Gergely az
előterjesztés ismertetésére.
Tillai Gergely Városfejlesztési Osztály munkatársa: Ismertette az előterjesztést.
Eck András képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Szavazásra tette fel a határozati
javaslatot, amely szerint Esztergom Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága
támogatja két darab ,,útkereszteződés alárendelt úttal, a kiegészítő táblán az útkereszteződés
alaprajzával” és egy darab ,,elsőbbségadás kötelező vastag vonallal jelzett úton érkező jármű
részére” KRESZ tábla kihelyezését, illetve útburkolati jelek felfestését a Vár utca – Szent István térDobozi Mihály utca kereszteződésében.
A Zöld-Út Esztergom Kft. egységár listája alapján a költség: nettó 66.710 Forint+ÁFA, azaz bruttó
84.722 Forint, a fedezetet Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló
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4/2016. (II. 12.) ök. rendelet 2/D. számú melléklet K 49. sor ,,Közutak, hidak, alagutak
üzemeltetése, fenntartása” nyújtja.
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
187/2016. (XII.13.) VfB határozata
1. Esztergom Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága támogatja két darab
,,útkereszteződés alárendelt úttal, a kiegészítő táblán az útkereszteződés alaprajzával” és egy
darab ,,elsőbbségadás kötelező vastag vonallal jelzett úton érkező jármű részére” KRESZ
tábla kihelyezését, illetve útburkolati jelek felfestését a Vár utca – Szent István tér- Dobozi
Mihály utca kereszteződésében.
2. A Zöld-Út Esztergom Kft. egységár listája alapján a költség: nettó 66.710 Forint+ÁFA, azaz
bruttó 84.722 Forint, a fedezetet Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi
költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 12.) ök. rendelet 2/D. számú melléklet K 49. sor
,,Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” nyújtja.
Felelős: Romanek Etelka polgármester
Határidő: a döntést követő 30 napon belül
7. Napirendi pont
Súlykorlátozó tábla kihelyezése a Temető utcában
Eck András képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Felkérte Tillai Gergely az
előterjesztés ismertetésére.
Tillai Gergely Városfejlesztési Osztály munkatársa: Ismertette az előterjesztést.
Eck András képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Szavazásra tette fel a határozati
javaslatot, amely szerint Esztergom Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága
támogatja, hogy kerüljön kihelyezésre a Temető úton,,3,5 tonnás súlykorlátozás” KRESZ tábla a
Temető út 10. (hrsz.:18991) ingatlan elé.
A Zöld-Út Esztergom Kft. egységár listája alapján a költség nettó 25.300 Forint+ÁFA, azaz bruttó
32.131 Forint, a fedezetet Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II. 12.) ök rendelet 2/D. számú melléklet K 49. sor ,,Közutak, hidak, alagutak
üzemeltetése, fenntartása” nyújtja.
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
188/2016. (XII.13.) VfB határozata
1. Esztergom Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága támogatja, hogy kerüljön
kihelyezésre a Temető úton,,3,5 tonnás súlykorlátozás” KRESZ tábla a Temető út 10.
(hrsz.:18991) ingatlan elé.
2. A Zöld-Út Esztergom Kft. egységár listája alapján a költség nettó 25.300 Forint+ÁFA, azaz
bruttó 32.131 Forint, a fedezetet Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi
költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 12.) ök rendelet 2/D. számú melléklet K 49. sor
,,Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” nyújtja.
Felelős: Romanek Etelka polgármester
Határidő: a döntést követő 30 napon belül
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8. Napirendi pont
Zsákutca tábla kihelyezése
Eck András képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Felkérte Tillai Gergely az
előterjesztés ismertetésére.
Tillai Gergely Városfejlesztési Osztály munkatársa: Ismertette az előterjesztést.
Eck András képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Szavazásra tette fel a határozati
javaslatot, amely szerint Esztergom Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága
támogatja, hogy kerüljön kihelyezésre az Eper utca elején zsákutca tábla, a másik oldalon
elsőbbségadás kötelező tábla.
A Zöld-Út Esztergom Kft. egységár listája alapján a táblakihelyezés költsége nettó 29.810
Forint+ÁFA, azaz bruttó 37. 859 Forint, a fedezetet Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi
költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 12.) ök. rendelet 2/D. számú melléklet K49. sor ,,Közutak, hidak,
alagutak üzemeltetése, fenntartása” nyújtja.
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
189/2016. (XII.13.) VfB határozata
1. Esztergom Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága támogatja, hogy kerüljön
kihelyezésre az Eper utca elején zsákutca tábla, a másik oldalon elsőbbségadás kötelező
tábla.
2. A Zöld-Út Esztergom Kft. egységár listája alapján a táblakihelyezés költsége nettó 29.810
Forint+ÁFA, azaz bruttó 37. 859 Forint, a fedezetet Esztergom Város Önkormányzatának
2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 12.) ök. rendelet 2/D. számú melléklet K49. sor
,,Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” nyújtja.
Felelős: Romanek Etelka polgármester
Határidő: a döntést követő 30 napon belül
9. Napirendi pont
Forgalombiztonsági tükör elhelyezése a Táti út - Szegfű utca kereszteződésbe
Eck András képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Felkérte Tillai Gergely az
előterjesztés ismertetésére.
Tillai Gergely Városfejlesztési Osztály munkatársa: Ismertette az előterjesztést.
Eck András képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Szavazásra tette fel a határozati
javaslatot, amely szerint Esztergom Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága
támogatja, hogy a Táti út-Szegfű utca kereszteződésében kerüljön elhelyezésre egy
forgalombiztonsági tükör.
A forgalombiztonsági tükrök kihelyezésének költsége a Zöld-Út Kft. egyégár listája alapján nettó:
38.780 Forint+ÁFA, azaz bruttó 49.251 Forint a fedezetet Esztergom Város Önkormányzatának
2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 12.) ök rendelet 2/D. számú melléklet K 49. sor
,,Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása nyújtja.
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
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190/2016. (XII.13.) VfB határozata
1. Esztergom Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága támogatja, hogy a Táti útSzegfű utca kereszteződésében kerüljön elhelyezésre egy forgalombiztonsági tükör.
2. A forgalombiztonsági tükrök kihelyezésének költsége a Zöld-Út Kft. egyégár listája alapján
nettó: 38.780 Forint+ÁFA, azaz bruttó 49.251 Forint a fedezetet Esztergom Város
Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 12.) ök rendelet 2/D. számú
melléklet K 49. sor ,,Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása nyújtja.
Felelős: Romanek Etelka Polgármester
Határidő: a döntést követő 30 napon belül
10. Napirendi pont
Döntés az Aranyhegyi lakópark hasznosításáról
Eck András képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Felkérte Szabó Csabát az
előterjesztés ismertetésére.
Szabó Csaba Vagyongazdálkodási Csoport csoportvezetője: Ismertette az előterjesztést.
dr. Szerencsés Gergely István képviselő: Szóba került, hogy újítsuk fel az épületet bérháznak,
illetve a kórházban dolgozó orvosoknak, nővéreknek felajánlhatnánk, a másik felét pedig
fiataloknak. Tatabányán rengeteg ilyen lehetőséget biztosítottak.
A bizottsági ülés zárt üléssel folytatódott tovább.
11. Napirendi pont
Döntés a Jurop Telekom Kft. és Esztergom Város Önkormányzata közötti szerződéses
jogviszony rendezéséről
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
Előkészítésért felelős: Dr. Piskóthy László
Előterjesztést készítette: Dr. Piskóthy László
Ezt a napirendi pontot a bizottság zárt ülésen tárgyalta, ezért a zárt ülés jegyzőkönyve tartalmazza!
12. Napirendi pont
Döntés Esztergom Város Önkormányzata és a Strigonium Zrt. közötti a Széchenyi Térre
vonatkozó közterület-használati szerződés jogi helyzetének rendezéséről
Ezt a napirendi pontot a bizottság zárt ülésen tárgyalta, ezért a zárt ülés jegyzőkönyve tartalmazza!
A bizottsági ülés nyílt üléssel folytatódott tovább.
13. Napirendi pont
Javaslat Esztergom Város forgalmi rendjéről szóló 45/2007. (VI. 28.) ör rendelet módosítására
Eck András képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Czuczor Gergely utcával
kapcsolatos rendelet módosítani kell. Ismertette a határozati javaslatot.
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dr. Szerencsés Gergely István képviselő: A pollereket nem írtam bele, azok benne vannak?
Tillai Gergely Városfejlesztési Bizottság munkatársa: Benne vannak.
Mivel további észrevétel nem történt, ezért az elnök a bizottsági ülést 9 óra 50 perckor bezárta.
K.m.f.
Eck András
képviselő, VfB elnök

Erős Gábor
képviselő bizottsági tag
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