Esztergom Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
Városfejlesztési Bizottsága

2 sz. példány
Ikt. Sz: 109-17/2017.
Jegyzőkönyv

a Városfejlesztési Bizottság 2017. október 24-én 8 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről
Az ülés helye: Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalának Gadányi terme
Jelen vannak:

Eck András képviselő, VfB elnök
dr. Szerencsés Gergely István képviselő, VfB tag
Tőkei-Veszely Andrea bizottsági tag
Koditek Pál bizottsági tag

Nem jelent meg az ülésen: Juhász István József képviselő VfB elnökhelyettes, Erős Gábor
képviselő VfB tag, Meszes Balázs képviselő VfB 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 4 fő a Városfejlesztési
Bizottság nem határozatképes. Kérem, szóban ismertessétek az előterjesztést és ha valaki
megérkezik, akkor már tudnánk haladni a napirenddel.
1.

Napirendi pont

Esztergom, Monteverdi utca forgalomszabályozásának módosítása
Eck András képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Felkérte Forisek Ilonát az
előterjesztés ismertetésére.
Forisek Ilona Városüzemeltetési Csoport munkatársa: Ismertette az előterjesztést.
Eck András képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A lakók engem kerestek meg,
hogy a Monteverdi elején nagyon gyorsan közlekednek. Fő igényük volt, hogy fekvőrendőr
legyen és korlátozva legyen a sebesség.
Forisek Ilona Városüzemeltetési Csoport munkatársa: Azért gondoltuk, hogy egyirányú
forgalmat vezetünk be.
2. Napirendi pont
Javaslat Esztergom Budapest utcai platán fasor problémájának megoldására
Eck András képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Felkérte Bartha Andreát az
előterjesztés ismertetésére.
Bartha Andrea Városüzemeltetési Csoport munkatársa: Ismertette az előterjesztést.
Tőkei-Veszely Andrea bizottsági tag: Ki ültette, mikor és miért nem mérték fel?
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Eck András képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Nem az a típusú fa lett
elültetve.
Tőkei-Veszely Andrea bizottsági tag: Borzasztó nagy költség és nagy felelőtlenség volt ez.
Megérkezett Varga Ernő bizottsági tag, így a Városfejlesztési Bizottság létszáma 5 főre nőtt.
Eck András képviselő, a VfB elnökhelyettese: Megnyitotta 9 óra 20 perckor a bizottság
ülését. Megállapította, hogy a bizottság megválasztott létszáma 9 fő, jelen van 5 fő, a
bizottság határozatképes.
Szavazásra tette fel a napirendi pontokat.
A szavazásban 5 fő vett részt.
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága
122/2017. (X.24.) VfB határozata
Napirend elfogadása
1. Esztergom, Monteverdi utca forgalomszabályozásának módosítása
Előterjesztő: Romanek Etelka
Előterjesztést készítette: Forisek Ilona
2. Javaslat Esztergom Budapest utcai platán fasor problémájának megoldására
Előterjesztő: Romanek Etelka
Előterjesztést készítette: Laczkó Lórántné
3. Hirdetőtáblák kihelyezése Esztergom városában
Előterjesztő: Romanek Etelka
Előterjesztést készítette: Bartha Andrea
4. Egyéb
Felelős: Eck András elnök
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Esztergom, Monteverdi utca forgalomszabályozásának módosítása
Eck András képviselő, a VfB elnökhelyettese: Forisek Ilona ismertette az előterjesztést.
Forisek Ilona Városüzemeltetési Csoport munkatársa: Amikor egy ilyen szabályozást
bevezetünk, akkor értesíteni kell a rendőrséget.
Eck András képviselő, a VfB elnökhelyettese: Azt hittem ez jelezve van a rendőrség felé.
Forisek Ilona Városüzemeltetési Csoport munkatársa: Ha beakarunk valamit vezetni,
akkor megkérjük a baleseti adatokat.
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Eck András képviselő, a VfB elnökhelyettese: Szavazásra tette fel az előterjesztés
mellékletét képező határozati javaslatot.
A szavazásban 5 fő vett részt.
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága
123/2017. (X.24.) VfB határozata
Esztergom Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az
Esztergom, Monteverdi utca forgalomszabályozásának módosítását elfogadja, az alábbi
feladatok elvégzése mellett:
1. A Monteverdi utca elején (19666/3 hrsz.-ú épületnél) ki kell helyezni a 30 km-es
„Korlátozott sebességű övezet” (KRESZ 53/a. ábra) és a „Korlátozott sebességű
övezet vége” (KRESZ 53/b. ábra) közúti jelzőtáblákat az utca megfelelő oldalára.
2. A táblákkal egyvonalba a sebesség csökkentéséhez forgalomcsillapító küszöböt
(továbbiakban: fekvőrendőrt) kell kiépíteni.
3. A fekvő rendőr előtt mindkét irányból 50 m-re ki kell helyezni az „Egyenetlen úttest”
(KRESZ 76. ábra) és a Magyary L. utca irányából még a 30 km-es
„Sebességkorlátozás” (KRESZ 30. ábra) közúti jelzőtáblát is.
4. A fekvő rendőrre fel kell festeni a KRESZ 158/e. ábrának megfelelő „Különösen
veszélyes hely szaggatott vonallal körülhatárolt sárga színű” útburkolati jelet.
5. A Magyary utcában a Monteverdi utca előtt 50 m-re, 3 hónap időtartamra ki kell
helyezni az „Egyéb veszély” alatta „forgalmi rend változás” közúti jelzőtáblákat is.
6. A Monteverdi utca szétválásánál a bal és a jobb oldali ágon a „Zsákutca” (KRESZ
106. ábra) „Magasságkorlátozás” (KRESZ 36. ábra) közúti jelzőtábla kivételével a
többi táblát el kell távolítani („Mindkét irányból behajtani tilos”, volt 40 km
„Sebességkorlátozás” „Várakozni tilos”).
7. A Kaán utcai csatlakozásnál), jobb oldalon ki kell helyezni az „Elsőbbségadás
kötelező” (KRESZ 9. ábra) és a „Korlátozott sebességű övezet vége” (KRESZ 53/b.
ábra) közúti jelzőtáblákat. A Kaán utca felől a Monteverdi utcába közlekedők részére
ki kell helyezni a „Korlátozott sebességű övezet” (KRESZ 53/a. Ábra) közúti
jelzőtáblát.
8. A Kaán utcában a Monteverdi utcai csatlakozás előtt mindkét irányból ki kell helyezni
az „Egyéb veszély” alatta „forgalmi rend változás” közúti jelzőtáblákat.
Felelős: Romanek Etelka polgármester
Határidő: 30 nap
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2.

Napirendi pont

Javaslat Esztergom Budapest utcai platán fasor problémájának megoldására
Eck András képviselő, a VfB elnökhelyettese: Felkérte Bartha Andreát az előterjesztés
ismertetésére.
Bartha Andrea Városüzemeltetési Csoport munkatársa: Ismertette az előterjesztést.
Eck András képviselő, a VfB elnökhelyettese: Szavazásra tette fel az előterjesztés
mellékletét képező határozati javaslatot.
A szavazásban 5 fő vett részt.
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága
124/2017. (X.24.) VfB határozata
1. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő – testületének Városfejlesztési Bizottsága
elfogadja, hogy az Esztergom Budapest utcai platán fasor erőteljes visszametszése 2017.-ben
a téli hónapokban megtörténjen és ezzel párhuzamosan a város komplex fásítási terve
elkészüljön, mely alapja a fasor cseréjének
2. A pénzügyi teljesítés fedezetét Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évi
költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 8/2017. (III.3.) számú önkormányzati
rendelet 2/G melléklet K.4. – Zöldterületkezelés sora, K.4.9.- Fásítás tervezése és kivitelezése
elnevezésű sora
Felelős: Romanek Etelka polgármester
Határidő: azonnal
3.

Napirendi pont

Hirdetőtáblák kihelyezése Esztergom városában
Eck András képviselő, a VfB elnökhelyettese: Felkérte Bartha Andreát az előterjesztés
ismertetésére.
Bartha Andrea Városüzemeltetési Csoport munkatársa: Ismertette az előterjesztést.
dr. Szerencsés Gergely István képviselő, VfB tag: Azt javaslom, ha meg lesznek ezek a
plakát helyek, akkor tudjuk megkövetelni csak a gerilla ki plakátolást, hogy
megakadályozzuk, hogy többet ne forduljon elő. A Széchenyi tér 3-4 helyen helyezzük ki a
fák közé ezt a hengert és még raktáron van nekünk három-négy ilyen, mert ez egy összetett
dolog, mert a közúttal is le kell egyeztetni, hogy ki legyen rakva, de biztos lehetne helyet
találni annak, ami a raktáron van. Azt is meg kell vizsgálni, egy módosítót adnék ehhez, ha
nem tartalmazza ezt, hogy kérjük, hogy a hivatal vizsgálja ki, hogy a raktáron lévő hengerek
hová kerülhetnek. Ha András egyetértesz ezzel?
Eck András képviselő, a VfB elnökhelyettese Igen. Napirendhez még kérdés? Jó lesz így
ezzel a módosítóval akkor? Kérem, hogy szavazzunk!
Eck András képviselő, a VfB elnökhelyettese: Szavazásra tette fel az előterjesztés
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mellékletét képező határozati javaslatot a módosító javaslattal együtt, amely szerint
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő – testületének Városfejlesztési Bizottsága
fogadja el ajánlatát a hirdetőtáblák gyártására vonatkozóan.
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága döntsön
úgy, hogy fogadja el dr. Szerencsés Gergely István képviselő módosító javaslatát, miszerint a
raktáron lévő hirdetőoszlopok kerüljenek kihelyezésre, a hivatal vizsgálja ki, hogy hová
lehetne kihelyezni azokat.
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága döntsön
úgy, hogy fogadja el dr. Szerencsés Gergely István képviselő módosító javaslatát, miszerint
ezzel párhuzamosan rendeleti úton legyen szabályozva a plakátolás, ragasztott hirdetések
kihelyezése.
A szavazásban 5 fő vett részt.
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága
125/2017. (X.24.) VfB határozata
Hirdetőtáblák kihelyezése Esztergom városában
1. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő – testületének Városfejlesztési Bizottsága
elfogadja Vozák Csanád asztalos (2500 Esztergom, Akácos u. 8., adószám: 67576410-1-31)
ajánlatát a hirdetőtáblák gyártására vonatkozóan.
2. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága úgy
dönt, hogy elfogadja dr. Szerencsés Gergely István képviselő módosító javaslatát, miszerint a
raktáron lévő hirdetőoszlopok kerüljenek kihelyezésre, a hivatal vizsgálja ki, hogy hová
lehetne kihelyezni azokat.
3. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága úgy
dönt, hogy elfogadja dr. Szerencsés Gergely István képviselő módosító javaslatát, miszerint
ezzel párhuzamosan rendeleti úton legyen szabályozva a plakátolás, ragasztott hirdetések
kihelyezése.
Felelős: Romanek Etelka polgármester
Határidő: azonnal
Mivel több észrevétel nem történt, ezért az elnök 9 óra 5 perckor a bizottsági ülést bezárta.
K.m.f.
Eck András
képviselő, VfB elnök

dr. Szerencsés Gergely István
képviselő, VfB tag
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