Esztergom Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Városfejlesztési Bizottsága

2 sz. példány
Ikt. Sz:109-1/2017.
Jegyzőkönyv

a Városfejlesztési Bizottság 2017. január 17-én 8 óra 30 kor megtartott nyílt üléséről
Az ülés helye: Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalának Gadányi terme
Jelen vannak:

Eck András képviselő, VfB elnök
Erős Gábor képviselő, VfB bizottsági tag
dr. Szerencsés Gergely István képviselő, VfB bizottsági 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, Toldi András 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. Rátérnénk a napirendi pontok tárgyalására. A sorrenden módosítást javaslok,
először tárgyaljuk a zajrendeletet és a településfejlesztési koncepciót. Javaslom, hogy az Árvízvédelmi
koncepciót is vegyük fel napirendre, gyakorlatilag csak beszélgetnénk róla, illetve elmondanánk, hogy
mi volt a tegnapi munkaértekezleten.
Eck András képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Szavazásra tette fel a módosított
napirendi pontokat.
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága
1/2017. (I. 17.) VfB határozata
Napirend elfogadása
1. Javaslat Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének helyi zaj és
rezgésvédelméről szóló 17/2016. (V. 25.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül
helyezésére és új rendelet alkotására
Előterjesztős: Romanek Etelka polgármester
Előkészítésért felelős: Pacz János
Előterjesztést készítette: Bartha Andrea
2. Településfejlesztési koncepció
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
Előkészítésért felelős: Philipp Frigyes
Előterjesztést készítette: Philipp Frigyes
3. Esztergomban a Rozália út forgalmi rendjének módosítása
Előterjesztős: Romanek Etelka polgármester
Előkészítésért felelős: Pacz János
Előterjesztést készítette: Forisek Ilona
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4. Árvízvédelmi koncepcióval kapcsolatos tájékoztató
5. 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
6. Javaslat az Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (IV.1.) ör
rendelete a parkolás rendjéről, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek
megváltásáról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
Előkészítésért felelős: Pacz János
Előterjesztést készítette: Tillai Gergely
7. Döntés a Szentgyörgymezei temetővel kapcsolatban (I. a geotechnikai szakvélemény és a
temetkezésről szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet kihatásai a szentgyörgymezői temető
rendezésére; II. a temető alapszerkezetének alternatívái)
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
Előkészítéséért felelős: Pacz János
Előterjesztést készítette: Tillai Gergely
1. Napirendi pont
Javaslat Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének helyi zaj és rezgésvédelméről
szóló 17/2016. (V. 25.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezésére és új rendelet
alkotására
Eck András képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Felkérte Bartha Andreát az előterjesztés
ismertetésére.
Bartha Andrea Városfejlesztési Osztály munkatársa: Ismertette az előterjesztést.
dr. Szerencsés Gergely István képviselő, VfB bizottsági tag: Átnéztem a székesfehérvári,
lipótvárosi, meg a terézvárosi rendeleteket, sehol nincs éjféli, mindenhol max 22 óráig, úgy hogy
szeretném, hogy 22 óráig lehessen lehetőség közterületen és kerthelyiségben ilyen használatra. Esetleg
egy évben kétszer kérhetnek engedélyt arra, hogy ettől eltérjen. Ha valaki dolgozik és dolgozni megy
és ha éjfélig van buli és dolgoznia kell menni és a közelben lakik, akkor nem fog tudni nyolc órát
pihenni. Lakókörzeten kívül adhatunk engedélyt éjfélig. Azt is lehet, hogy aki lakókörnyezetben van
ott 22 óráig, de városon kívül adhatunk engedélyt éjfélig. Szombat és vasárnapra át lehetne rakni 22
óráról és 23 órára hétköznapokon 7-22 óráig. Hétvégén és munkaszüneti napokon pedig 8-tól 23 óráig.
Illetve a másik problémám, ha kocsma, ha működik mondok egy esetet, oda megy az ember 23 óra
elmúlt, 23:30 ugyan úgy dörömböl a zene. Mi következik?
Bartha Andrea Városfejlesztési Osztály munkatársa: Most volt még az egyik rendezvény során
ilyen és úgy tudom, hogy akkor nem volt kinn senki, de a következő rendezvény során a közterületfelügyelet volt kinn és akkor ő ellenőrizte. A Bor-Híd fesztivál volt még.
dr. Szerencsés Gergely István képviselő, VfB tag: A probléma a Víg matróz kocsma konkrétan. A
Víg matróz kocsma tulaját nem érdekli mindenféle együttélési szabály úgy ahogy van. Tél van, de van
hangfal a teraszán is, ő nem hajlandó semmit sem tenni az ügy érdekében, hogy az együttélés
szabályait betartsa. Az a baj, hogy tizenhétszer szóltak már a rendőrséghez, huszonötször a hivatalhoz,
semmi sem történt, sajnos a Hatósági Osztályról nincs itt most senki, a dr. Antalics Ákoshoz és a
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Katona Krisztináékhoz fordultak, nem történt semmi az ügyben. A Polgármester Asszony azt mondta,
hogy személyesen fog éjszaka kimenni és ellenőrizni, semmi nem történt. Akkor álljunk neki
rendeletet módosítani, ha mögé tudjuk tenni azt a konkrét eljárási rendet, amit biztosítani tudunk, hogy
be is tudjuk tartani, addig ne felejtsük el. Két kérdésem van, egyik, hogy az időpontokat módosítsuk.
Egyrészt, hogy munkanapokon és munkaszüneti napokon 8-23 óráig, a másik az ellenőrzés kérdése.
Heves vitát váltott ki, hogy a zöldfelületen, amikor füvet nyír az ember vasárnap és munkaszüneti
napokon 10-14 óra között lehet végezni, sem Székesfehérváron, sem Budapesten a három kerületben,
amit megkerestem nincs erre lehetőség, azt mondják, hogy vasárnap és munkaszüneti napon nincs
fűnyírás.
dr. Piskóthy László Magánjogi Csoport csoportvezetője: Csináltuk korábban Kazincbarcikán, hogy
a zajrendelet megsértése miatt tipikusan hétvégén disco alkalmával éjfél után nagy zajkibocsátás
úgymond annak keretében bírságolta a vállalkozót. Betesszük, hogy 22 óráig lehetséges, ezt követően
Jegyzői hatáskörben bírságolunk, ennek semmi akadálya nincsen.
Forisek Ilona Városfejlesztési Osztály munkatársa: Tudunk zajszintet mérni, hogy meghaladja-e
vagy sem. Van ilyen berendezésünk, amivel tudunk?
dr. Piskóthy László Magánjogi Csoport csoportvezetője: Nekünk nincsen, de bármikor lehet kérni
egy ilyen bemérést és nem is olyan drága.
Forisek Ilona Városfejlesztési Osztály munkatársa: Ha bejelentik, akkor utána hogyan fog ezután
eldőlni, hogyan fogunk bírságolni? Kimegy a közterületfelügyelő, ha nincs ilyen berendezésünk nem
fogja tudni megállapítani.
dr. Szerencsés Gergely István képviselő, VfB tag: A probléma az, ha ad hoc ki kell menni nem lehet
azt csinálni, hogy szombaton van a probléma éjfélkor még dübörög a zene és hétfőn tudja csak
bejelenteni a lakos és akkor utána mindig csak rohanunk az események után, mert ez az ember ez a
Víg matróz-os ugyan úgy fogja folytatni, tehát masszívan fogja folytatni, úgy ahogy eddig is folytatta.
A többi vendéglátós, aki azon a soron van többször próbáltak vele beszélni, hogy annak köszönhetően,
ahogy ő viselkedik miattad fognak minket úgy bekorlátozni, ő ezzel nem foglalkozik, már a
vendéglátósok is kivetik maguk közül és nem állnak vele szóba. Az a probléma, hogy azt kellene
kitalálni, ha 22:30 kor betelefonál valaki, akkor kérhesse azt, hogy a rendőrség vehessen fel
jegyzőkönyvet és ha hétfőn bemegy a jegyzőkönyvvel, hogy 22:30 kor hangos zene ment a rendőrség
állítása szerint a teraszon, akkor rögtön szabhassanak ki bírságot. Harmadik bírság kiszabása után
pedig valamilyen más szankció, ezt kellene kitalálni.
dr. Sarkantyu Lajos Adrián aljegyző: A Bajcsy Zsilinszky kanyarban lévő vendéglátóegységre
októberben rendőrkapitány úrral egyeztettünk, illetve rendőrkapitány úr is ott volt, akkor egy kulturált
szórakozásban egyeztünk meg ott az asztalnál. Jelenesetben arról, hogy a zajmérést nehéz úgy
szankcionálni, hiszen megfelelő szakembert kell rendelni, megfelelő zajmérő eszközzel, ami be van
hitelesítve, ilyenünk nincsen. A nyitva tartási időn túl tudunk intézkedni, illetve a rendőrséggel
egyeztünk meg és kapitány úrtól jött a múlt héten egy olyan levél, hogy miután mi beszéltünk egy
közös járőrőzésről.
dr. Szerencsés Gergely István képviselő, VfB tag: Azért ment ez a levél, mivel hétfőn felhívtam és
megkérdeztem, hogy mi van. Azt mondta, hogy október óta nem történt semmi a hivatallal, felállt a
hivatal elment, nem történt semmi azóta, felhívtam én múlt héten elmondta és azt mondta, hogy újra
megkeresi a hivatalt és én megköszöntem.
dr. Sarkantyu Lajos Adrián aljegyző: Abban maradtunk kapitány úrral, hogy jelzi ezt, hogy erre
nyitott, egy írásbeli választ kértünk rá és megérkezett a múlt héten. A közös járőrözésben is bízva.
Szeretnénk, ha a Bajcsy kanyarban és a Malátában is rend lenne.
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dr. Kasza Péter Ferenc Polgármesteri Kabinet munkatársa: Arról ne feledkezzünk meg, hogy ott,
mint kereskedelmi hatóság voltunk kinn és a kereskedelmi kormányrendelet a zajszint túllépéshez
szankciókat fűz. Ha ilyen felvetés van, akkor komolyan el kell gondolkodni, hogy a jegyző, mint
kereskedelmi hatóság jogosult kormányrendelet alapján eljárni ezekben az ügyben. Rossz a törvény és
a rendelet is, mert erre azt fogja csinálni a vállalkozó, hogy megszünteti a céget, csinál egy másikat és
akkor ott folytatja, ahol abbahagyta, mert bejelentés köteles tevékenységről beszélünk. Addig, amíg az
országos jogszabályban nem tesznek rendet nagyon nehéz kezelni a problémát.
dr. Szerencsés Gergely István képviselő, VfB tag: Tehát, akkor engedjük el, maradjon úgy minden?
dr. Piskóthy László Magánjogi Csoport csoportvezetője: Lehet nyugodtan bírságolni. Csinálni kell
egy sima zajszintfelmérést. Megmérni a zajszintet hivatalosan, mert erre vannak illetékes személyek és
ennek keretében mehet a bírságolása.
Lugosi Szilveszter Városfejlesztési Osztály munkatársa: Köszönöm a szót! Nekem más jellegű
észrevételem lenne ezzel kapcsolatban, a közterületen előfordul, hogy a vállalkozó szombaton nyírja a
füvet és ennek a rendelettervezetnek a kettes paragrafusa kifejezetten a magánterületi
zöldterületfenntartásról rendelkezik, a közterületire nem. Előfordul, hogy szombaton és hétköznap is
nyírnak, erre nem igazán terjed ki a rendelet.
dr. Szerencsés Gergely István képviselő, a VfB tag: Akkor ki kell egészíteni. Működik, hogy 8 és
19 óra között vághat füvet mindenki otthon is. Kettespontba kerüljön bele, hogy közterületen is
végezhető legyen szombaton fűnyírás.
Lugosi Szilveszter Városfejlesztési Osztály munkatársa: Illetve minden, ami a zöldfelülethez
tartozik.
dr. Szerencsés Gergely István képviselő, a VfB tagja: Harmadik pont akkor úgy lenne módosítva,
hogy vendéglátóegység terasza és kerthelyiség hangosító berendezés üzemeltetése munkanapokon 722 óra között, szombat, vasárnap és munkaszüneti napokon 8-23 óra között. Beleírjuk azt, hogy
lehessen egy évben kétszer engedélyt kérni az időpont túllépésére, vagy felesleges.
dr. Kasza Péter Polgármesteri Kabinet: Kerthelyiség vonatkozásában valószínű, hogy a Szilveszter
az annyira nem releváns.
Eck András képviselő, a VfB elnöke: Szerintem ne tegyük bele.
dr. Szerencsés Gergely István képviselő, a VfB tagja: Második pont kerüljön úgy módosításra, hogy
a közterületen is végezhető legyen zajjal járó zöldfelületkezelési tevékenység 8-19 óra között.
Harmadik pont: Továbbá kérjük a hivatalt, hogy a jegyző bevonásával állítsa fel az alkalmazható
szankciók körét lakossági panasz bejelentésére.
Eck András képviselő, a VfB elnöke: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot dr. Szerencsés
Gergely István módosításával együtt, amely szerint Esztergom Város Önkormányzata Képviselőtestületének Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testület részére, hogy alkossa meg a
…………../2017. (………..) önkormányzati rendeletét a helyi zaj és rezgésvédelemről dr. Szerencsés
Gergely István képviselő módosító javaslatával együtt, amely szerint a rendelet 3. pontja 4.§ (1)
bekezdése a következők szerint módosuljon:
a.)
b.)

Munkanapokon 07:00-22:00 óra között
Szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon: 8:00-23:00 óra között

2.) A 2. pont kerüljön úgy módosításra, hogy közterületen is végezhető legyen zajjal járó zöldfelület
kezelési tevékenység 8-19 óráig.
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Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága
2/2017. (I. 17.) VfB határozata
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága javasolja a
Képviselő-testület részére, hogy alkossa meg a …………../2017. (………..) önkormányzati rendeletét
a helyi zaj és rezgésvédelemről dr. Szerencsés Gergely István képviselő módosító javaslatával együtt,
amely szerint a rendelet 3. pontja 4.§ (1) bekezdése a következők szerint módosuljon:
c.)
d.)

Munkanapokon 07:00-22:00 óra között
Szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon: 8:00-23:00 óra között

2.) A 2. pont kerüljön úgy módosításra, hogy közterületen is végezhető legyen zajjal járó zöldfelület
kezelési tevékenység 8-19 óráig.
Felelős: Eck András elnök
Határidő: a Képviselő-testület tájékoztatására: a soron következő Képviselő-testületi ülés
Eck András képviselő, a VfB elnöke: Szavazásra tette fel a rendeletalkotási javaslatot dr. Szerencsés
Gergely István módosításával együtt, amely szerint Esztergom Város Önkormányzata Képviselőtestületének Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testület részére, fogadja el dr.
Szerencsés Gergely István képviselő módosító javaslatát, miszerint továbbá kérjük a hivatalt, hogy a
jegyző bevonásával állítsa fel az eljárási rendet és az alkalmazható szankciók körét lakossági
panaszbejelentés esetére.
Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága
3/2017. (I. 17.) VfB határozata
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága javasolja a
Képviselő-testület részére, fogadja el dr. Szerencsés Gergely István képviselő módosító javaslatát,
miszerint továbbá kérjük a hivatalt, hogy a jegyző bevonásával állítsa fel az eljárási rendet és az
alkalmazható szankciók körét lakossági panaszbejelentés esetére.
Felelős: Eck András elnök
Határidő: a Képviselő-testület tájékoztatására: a soron következő Képviselő-testületi ülés
2. Napirendi pont
Településfejlesztési koncepció
Eck András képviselő, a VfB elnöke: Felkérte Philipp Frigyest az előterjesztés ismertetésére.
Philipp Frigyes Főépítészi Kabinet munkatársa: Ismertette az előterjesztést.
Eck András képviselő, a VfB elnöke: December utolsó ülésén megkaptuk az anyagot. Külsös
bizottsági tagoknak is ki kellene küldeni ennek az elérhetőségét.
Philipp Frigyes Főépítészi Kabinet munkatársa: Mai napon megtesszük, illetve azt kértem
munkatársaimtól, hogy nem megkülönböztetve ezt a bizottságot a többitől, de az itteni külsösöknek
CD-n elküldjük még a mai napon.
Eck András képviselő, a VfB elnöke: Szavazásra tette a rendeletalkotási javaslatot, amely szerint
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága javasolja a
Képviselő-testület részére döntsön úgy, hogy a VATI Kft. által készített Esztergom város
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településfejlesztési koncepció megalapozó vizsgálata megfelel a tervezés alapjának, és a koncepció
kiválasztott fejlesztési irányát elfogadja.
A Városfejlesztési Bizottság 4 igen 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága
4/2017. (I. 17.) VfB határozata
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága javasolja a
Képviselő-testület részére döntsön úgy, hogy a VATI Kft. által készített Esztergom város
településfejlesztési koncepció megalapozó vizsgálata megfelel a tervezés alapjának, és a koncepció
kiválasztott fejlesztési irányát elfogadja.
Felelős: Eck András elnök
Határidő: a Képviselő-testület tájékoztatására: a soron következő Képviselő-testületi ülés
3. Napirendi pont
Esztergomban a Rozália út forgalmi rendjének módosítása
Eck András képviselő, a VfB elnöke: Felkérte Forisek Ilonát az előterjesztés ismertetésére.
Forisek Ilona Városfejlesztési Osztály munkatársa: Ismertette az előterjesztést. Az ott lakók kérték,
hogy található a Rozália utcában fekvőrendőr, és a sebesség sincsen korlátozva, viszont a Honvéd
utcai forgalomkorlátozás és egyirányúsítás következtében jelentősen megnőtt a forgalom, repednek a
házak, a vízelvezetés nincs megoldva a fekvőrendőrök miatt és kérték, hogy a fekvőrendőrök
kerüljenek eltávolításra és kerüljön bevezetésre a sebességkorlátozás és oldjuk meg a vízelvezetést.
Előterjesztés azt tartalmazza, hogy milyen feladatokat kellene az utcában elvégezni, tehát a
fekvőrendőrök elbontását követően amennyiben a bizottság elfogadja megfelelő teherbírású
pályaszerkezetet vissza kell építeni. a Rozália utca Honvéd utca csatlakozásának egy 30 km/ h-ás
sebességkorlátozó táblát ki kell helyezni és három hónapig az egyéb veszély forgalmi rend változás
táblát, a vízelvezetés megoldásáról a Petőfi utcáról kiemelt szegélyt kellene építeni.
Eck András képviselő, a VfB elnöke: A Rozália utca és Honvéd utcánál elég kitenni ezt a 30-as
táblát? Utána a keresztútszánál nem kell ezt megismételni?
Forisek Ilona Városfejlesztési Osztály munkatársa: De igen.
Eck András képviselő, a VfB elnöke: Oda is kell egy harmincas táblát kitenni. Van-e ehhez kérdés,
hozzászólás? Ha nincsen, akkor kérem, hogy ezzel a kiegészítéssel szavazzunk róla.
Eck András képviselő, a VfB elnöke: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot a kiegészítéssel
együtt, amely szerint Esztergom Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága támogassa,
hogy az úton lévő 2 db forgalomcsillapító küszöb (fekvő rendőr) elbontása kerüljön
megrendelésre a Zöld-Út Esztergom Kft.-nél bruttó 170.948.- Ft, azaz százhetvenezerkilencszáznegyvennyolc Ft összegben, amelynek fedezetét az Esztergom Város Önkormányzatának
2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 35/2016. (XII.20.) ör. és a 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II.12.) ök. rendelet 2/D. számú melléklet K49 sora „Közutak, hidak alagutak üzemeltetése,
fenntartása.” biztosítja.
A fekvőrendőrök elbontásával egy időben az alábbi feladatok elvégzése is történjen meg:
 A fekvőrendőrök helyén a forgalomnak megfelelő pályaszerkezet kerüljön visszaépítésre.
 A Honvéd utcai csatlakozás után a Rozália út jobb oldalára ki kell helyezni egy 30 km-es
„Sebességkorlátozás” közúti jelzőtáblát és 3 hónap időtartamra „Egyéb veszély” alatta
„forgalmi rend változás” feliratú kiegészítő táblával, illetve Eck András képviselőnek azzal a
kiegészítésével, hogy az utána lévő kereszteződésénél is kerüljön kihelyezésre a 30 km-es
,,Sebességkorlátozás” közúti jelzőtábla.
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A Petőfi utcáról a csapadékvíz Rozália útra történő befolyásának megakadályozása érdekében
15 m hosszon „K” szegélyt kell kiépíteni.
A Besze utcai csatlakozásnál a csapadékvíz elvezető rácsot ki kell tisztítani.

A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága
5/2017. (I. 17.) VfB határozata
Esztergom Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága támogatja, hogy az úton lévő 2 db
forgalomcsillapító küszöb (fekvő rendőr) elbontása kerüljön megrendelésre a Zöld-Út Esztergom
Kft.-nél bruttó 170.948.- Ft, azaz százhetvenezer-kilencszáznegyvennyolc Ft összegben, amelynek
fedezetét az Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 35/2016.
(XII.20.) ör. és a 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12.) ök. rendelet 2/D. számú melléklet
K49 sora „Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása.” biztosítja.
A fekvőrendőrök elbontásával egy időben az alábbi feladatok elvégzése is történjen meg:
 A fekvőrendőrök helyén a forgalomnak megfelelő pályaszerkezet kerüljön visszaépítésre.
 A Honvéd utcai csatlakozás után a Rozália út jobb oldalára ki kell helyezni egy 30 km-es
„Sebességkorlátozás” közúti jelzőtáblát és 3 hónap időtartamra „Egyéb veszély” alatta
„forgalmi rend változás” feliratú kiegészítő táblával, illetve Eck András képviselőnek azzal a
kiegészítésével, hogy az utána lévő kereszteződésénél is kerüljön kihelyezésre a 30 km-es
,,Sebességkorlátozás” közúti jelzőtábla.
 A Petőfi utcáról a csapadékvíz Rozália útra történő befolyásának megakadályozása érdekében
15 m hosszon „K” szegélyt kell kiépíteni.
 A Besze utcai csatlakozásnál a csapadékvíz elvezető rácsot ki kell tisztítani.
Felelős: Romanek Etelka Polgármester
Határidő: 30 napon belül
Eck András képviselő, a VfB elnöke: Előre vennénk az árvízvédelmi koncepcióról való tárgyalást.
Kérem a módosított napirendről szavazzunk.
Eck András képviselő, a VfB elnöke: Szavazásra tette fel a módosító javaslatot, amely szerint
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága döntsön úgy,
hogy az Árvízvédelmi koncepcióval kapcsolatos tájékoztatót előre veszi és negyedik napirendi
pontként kívánja tárgyalni.
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága
6/2017. (I. 17.) VfB határozata
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy
az Árvízvédelmi koncepcióval kapcsolatos tájékoztatót előre veszi és negyedik napirendi pontként
kívánja tárgyalni.
Felelős: Eck András elnök
Határidő azonnal
4. Napirendi pont
Árvízvédelmi koncepcióval kapcsolatos tájékoztató
Eck András képviselő, VfB elnöke: Nullás változatot terjesztették elő. A vízmű felhívta a figyelmet,
hogy a nullás verzió veszélyeket hordoz magában. Tegnap Molnár András újra előadta az előadását.
Polgármester Asszony is úgy gondolja, hogy a kommunikáció irányába kell elmozdulni.
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Philipp Frigyes Polgármesteri Kabinet munkatársa: Nyilvánvalóan mindannyian szeretnénk, hogy
ez ne látszódjon.
dr. Szerencsés Gergely István képviselő elhagyta a termet, így a bizottság létszáma 4 főre csökkent.
5.

Napirendi pont

Döntés a Jurop Telekom Kft. és Esztergom Város Önkormányzata közötti szerződéses
jogviszony rendezéséről
Eck András képviselő, VfB elnöke: Felkérte dr. Piskóthy Lászlót az előterjesztés ismertetésre.
dr. Szerencsés Gergely István képviselő visszatért a terembe, így a bizottság létszáma 5 főre nőtt.
dr. Piskóthy László Magánjogi Csoport csoportvezetője: Ismertette az előterjesztést.
Eck András képviselő, a VfB elnöke: Az előterjesztésben sok előzmény van benne.
Erős Gábor képviselő, a VfB tag: Hányszor fog még bejönni, amire azt mondjuk, hogy nem. Most
kifizetjük, utána meg valaki beperel minket, hogy mi jogon fizettük ki a közpénzből, amikor szerződés
sem volt.
dr. Piskóthy László Magánjogi Csoport csoportvezetője: Volt egy keretszerződés, ennek keretében
plusz fejlesztéseket szeretne a város. Keretszerződésbe, ha nagyon akarták volna, bele tudták volna
tenni.
Eck András képviselő, a VfB elnöke: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot, amely szerint
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága javasolja a
Képviselő-testület részére döntsön úgy, hogy a 2008. 12.10.-én megkötött együttműködési
megállapodás alapján az esztergomi Aldi parkcenter környékén, Bánomi áttörés II-ben a PetőfiKölcsey utca szakaszon, Csalamádé-Király-Szent Tamás-Várhegy területén, és a Lidl áruház
környékén kiépített, összesen 6,1 km hosszúságú hírközlési alépítmények kiépítésére vonatkozóan
elvégzett munkálatokat nem ismeri el.
A Városfejlesztési Bizottság 2 nem 3 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága
7/2017. (I. 17.) VfB határozata
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága javasolja a
Képviselő-testület részére döntsön úgy, hogy a 2008. 12.10.-én megkötött együttműködési
megállapodás alapján az esztergomi Aldi parkcenter környékén, Bánomi áttörés II-ben a PetőfiKölcsey utca szakaszon, Csalamádé-Király-Szent Tamás-Várhegy területén, és a Lidl áruház
környékén kiépített, összesen 6,1 km hosszúságú hírközlési alépítmények kiépítésére vonatkozóan
elvégzett munkálatokat nem ismeri el.
Felelős: Eck András elnök
Határidő: a Képviselő-testület tájékoztatására: a soron következő Képviselő-testületi ülés
6. Napirendi pont
Javaslat az Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (IV.1.) ör rendelete
a parkolás rendjéről, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló
rendelet módosítására
Eck András képviselő, VfB elnöke: Felkérte Tillai Gergelyt az előterjesztés ismertetésére.
Tillai Gergely Városfejlesztési Osztály munkatársa: Ismertette az előterjesztést.
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Eck András képviselő, a VfB elnöke: Szavazásra tette fel a rendeletalkotási javaslatot, amely szerint
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága javasolja a
Képviselő-testület részére döntsön úgy, hogy módosítsa a parkolás rendjéről, a kerékbilincs
használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló önkormányzati rendeletét Eck András
képviselő módosító indítványával, miszerint a Főapát köz (II-es zóna) kerüljön bele az utcajegyzékbe.
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága
8/2017. (I. 17.) VfB határozata
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága javasolja a
Képviselő-testület részére döntsön úgy, hogy módosítsa a parkolás rendjéről, a kerékbilincs
használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló önkormányzati rendeletét Eck András
képviselő módosító indítványával, miszerint a Főapát köz (II-es zóna) kerüljön bele az utcajegyzékbe.
Felelős: Eck András elnök
Határidő: a Képviselő-testület tájékoztatására: a soron következő Képviselő-testületi ülés
7. Napirendi pont
Döntés a Szentgyörgymezei temetővel kapcsolatban (I. a geotechnikai szakvélemény és a
temetkezésről szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet kihatásai a szentgyörgymezői temető
rendezésére; II. a temető alapszerkezetének alternatívái)
Eck András képviselő, a VfB elnöke: Felkérte Balogh Zsombort az előterjesztés ismertetésére.
Balogh Zsombor tervező: Egyszer már találkoztunk, amikor a Szentgyörgymezei temetőkről
beszélgettünk, illetve tartottam egy projekt ismertetőt. Az akkori alkalommal az öreg temető fejlesztési
irányait vázoltam fel. Ezúttal szeretném az új temetőrészt előtérbe helyezni. Először szeretnék
beszélni az új temető szerkezetéről. Erről két változatot vázolnék fel. A temető törvény általi
előírásoknak a szentgyörgymezei temetőre történő kihatásai. Ezt az ábrát már az elmúlt alkalommal
mutattam, ez a temetőnek a jelenlegi szerkezetét mutatja. Az új temető rész teljesen más szerkezetet
kezdett el felvenni. Időközben elbontott kapuzat által gyakorlatilag ferde tengelyvonal létesült, amire
tengelyesen szimmetrikus rendszer épült volna rá. Ez lenne az egyik verzió, hogy valaki valamit
elkezdett már felvázolni azt folytassuk. Maga a kapuzat, aminek egy jelentős szimbóluma volt,
megszünt létezni, kérdés, hogy ezt megpróbálják pótolni. Teljesen más rendszert vázol fel, mint a
koncepciót. A másik, ami ellene szól ennek a rendszernek, hogy teljesen más rendszert vázol fel, mint
a temető. Egy temető akkor a legjobb térkihasználtságú, ha a sírok bizonyos raszterbe helyezkednének
el. Egy téglalap rendszert belehelyezni egy íves rendszerbe eléggé helypazarló tud lenni. Kapuzata
most jelenleg itt van, gyakorlatilag áthelyezésre kerülhetne. A lakóparknak van egy utcája a nevét nem
tudom megmondani, gyakorlatilag ezzel szemközt pont a tengely vonalába kerülhetne be a kapuzat és
onnan nyithatnánk meg az új temetőrészt.
Erős Gábor képviselő, VfB bizottsági tag: Legyen több hely a temetőbe. Nem nyitnék meg új kaput.
Az a kaput, amit az időjárás összedöntött az a bejárat bőven elég. Ragaszkodom ahhoz. Az, hogy a
lakóparkból az alsó utakról nyitunk egy újabb kaput az visszás, a lakóparkban élők nyilván
lázadoznának ellene.
Balogh Zsombor tervező: Nem azt mondtam, hogy mindkét kaput meg kellene hagyni, hanem
gyakorlatilag ez a kapu itt megszűnne, ez a bejárati lehetőség, ilyen ferde irányú.
Erős Gábor képviselő, VfB bizottsági tag: Én meghagynám, az út ehhez van igazítva, az
aszfaltozása, tehát minden adott, akkor miért szüntessük meg és csináljunk egy újabbat lejjebb. Ha a
kaput lejjebb toljuk, akkor ott megint lázadás lenne. Már mindenki elfogadta, mindenki tudja, hogy itt
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van egy bejárat, ezt a bejáratot kell befordítani, hogy merőleges legyen az útra. Ne bolygassunk egy
meglévő utcát, amikor van ott már egy csatlakozási pontunk, akkor miért akarunk egy újabb
csatlakozási pontot létesíteni?
Balogh Zsombor tervező: Tudunk ehhez a dologhoz igazodni, akkor gyakorlatilag nem itt nyitnánk
egy új kaput, hanem ezt meglévőt kellene erre a meglévőre ráhúzni, szerintem ez is megoldható. Ez
szerint az elképzelés szerint a meglévő temetőnek a fő tengelyei tovább futhatnának. Helyenként már
betemetésre kerültek ezek a tengelyvonalak, most vagy az van, hogy azt a néhány sírt át kell helyezni,
vagy a tengelyvonal nem lesz annyira tökéletesen egyenes. Alapvetően ezek a tengelyek kialakíthatók
komolyabb probléma nélkül. Létesülhetne itt alul is egy kapu, azért mert a decemberben leadott
tanulmányterv mutatja, hogy a szükséges parkolószám csak úgy alakítható ki, ha gyakorlatilag a Duna
felőli oldalra is parkolók létesülnek. Nem feltétlenül kell kiépített térköves parkolónak lennie, lehet
gyepes kialakítás is, de az, hogy a jogszabálynak megfeleljen a temető, ahhoz idő után ott is
parkolókat kell létesíteni, gyakorlatilag onnan is a Duna felőli oldalról is lehetne egy megnyitást
csinálni a temetőnek.
Erős Gábor képviselő, VfB tag: Ezt elfogadom, ragaszkodnék a kiépített parkolóhoz. Reméljük, csak
tíz-tizenöt év múlva lesz szükség arra, hogy odáig leterjeszkedjen a temető.
Balogh Zsombor tervező: A jogszabály is úgy fogalmaz, hogy a temető hasznosított részével
arányosan kell a parkolókat kialakítani. Következő kérdés, hogy a temető jogszabály úgy fogalmaz,
hogy olyan területre lehet csak koporsós temetkezési helyet kijelölni, ahol a talajvíznek a magassága
nem emelkedik mínusz két és fél méternél magasabbra. Készült egy geotechnikai szakvélemény és ez
azt hozta ki, hogy mintaforrásokat is vételezett, hat méteres talajfúrásnál nem talált talajvizet.
Erős Gábor képviselő, VfB tag: Tudjuk, hogy Szentgyörgymező annyival magasabb ponton van,
mint mikor bejön valaki Esztergomba látja a Kerektemplomot, annak a keresztnek a felsőrésze a
Szentgyörgymezői templomnak a harmadik lépcsőfokával van egy vonalban, annyira magas. Ha kijön
a Duna a városban és Szentgyörgymezőre is odaérne a Duna, akkor a Bástya Áruház is víz alatt van.
Csinált ilyen fúrásokat, hat méterre fúrt, de nem talált semmit, mert annyira alacsonyan van a Duna,
akkor jöjjön vissza, amikor ötszázhúsz centi a Duna és akkor végezzen fúrást és akkor lehet, hogy azt
mondja, hogy három és félméterig nincs víz. Azért kellene ezt jobban körbejárni, mert a város
temetőjéről van szó, akkor hová fogunk temetni? Ha azt mondjuk, hogy a hetven százaléka a
meglévőnek kuka, akkor itt lesz a következő kérdőjel a következő generációnak, hogy akkor hol
legyen az új temető?
Balogh Zsombor tervező: Van megoldás, csak a problémafelvetésnél tartunk. Ez a geotechnikus, aki
elég tapasztalt ember, szerintem elég világos érveléssel következtette ki ezt a magasságot. Többször is
ki tud jönni pontosító fúrásokat végezni. Abból indulok ki, hogy ez a vonal, ami alatt félő, hogy a két
és fél méter fölé jön a talajvízszint. Ezen az ábrán az látszik jól. Azt mondom, hogyha orvosolni
szeretnénk ezt a problémát, akkor nem olyan nagy mértékű feltöltéssel, ami gyakorlatilag csak ezt a
felugrást érinti, gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a temetőnek a több, mint a fele jogszabályon belül
van. Kitolható a temetkezés a kerítés széléig is, kérdés, hogy akarjuk-e, mert a jogszabály úgy határoz,
hogy kizárólag a koporsós temetésre alkalmatlan ez a terület, de milyen más funkciók jöhetnek szóba
egy temetőnél? Jó lenne a temető gazdálkodás számára egy ilyen gazdasági udvar, ahol a szemetet
tudják gyűjteni, gépeket tárolni, ez is elhelyezhető egy olyan részen, ahol temetni nem lehetséges. El
lehet helyezni urnákat, illetve szóróparcellát is ki lehet alakítani. Kicsikét hosszabb gondolkodást
igényel, hogy hogyan is legyen megoldva. A végére hagytam könnyebb területet, ami a sírok
elrendezését mutatja. Fel van szerkesztve a jogszabály által előírt sírméretek, a szimpla és a dupla
koporsós és az urna sírhelyek és ezeknek van egy olyan elrendezése, ami azt mutatja, hogy van egy
hely, egy jobb hely kihasználású, viszont kevésbé szerencsés megoldás, amikor raszterben
gondolkodunk a sírok egymás mellett gyakorlatilag négyzethálóban követik egymást. Ezzel szemben
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van egy kényelmesebb megoldás, amikor ezek elcsúszva, kötésben helyezkednek el. A temető
elrendezésnek az a kisebb részlete, ami már a sírok elrendezését mutatja, hogy az előbb felvázolt
rendszeren belül az egyes parcellákban a sírhelyeket, hogyan jelöljük ki. Mennyire megyünk arra,
hogy mindegyes talpalatnyi helyen sírhelyet jelöljünk ki, vagy mennyire szeretnénk azt, hogy az a
temető egy kellemes jól megközelíthető jól átlátható rendszer legyen.
Eck András képviselő, a VfB elnöke: Köszönjük szépen a tájékoztatást.
Mivel további észrevétel nem történt, ezért az elnök 9 óra 50 perckor az ülést bezárta.
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képviselő, VfB elnök
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