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Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda / irodavezető 

Polgármesteri Kabinet / projektfelelős 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
a Városrészi Költségvetés 2022 programról 

(Készült: a Képviselő-testület 2022. szeptember 14 - i ülésére) 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Vezetői összefoglaló:  

Szentendre Város Önkormányzata az Ábrányi Emil program szerint 2022 évben folytatta az előző évben útjára 

indított Városrészi Költségvetés programot. A Képviselő Testület döntése a város költségvetésében elkülönített 60 

millió forintot azokra a fejlesztésekre, amelyek a lakók ötletein alapulnak, és amelyekről a város polgárai 

dönthetnek. A forrás 10 millió forinttal, 20 %-kal növekedett a 2021-es program forrásához képest.  A program az 

előre tervezett időszakaszban megvalósult. A javaslati részvétel alacsonyabb, a szavazási részvétel magasabb volt 

a tavalyi folyamathoz képest. A nyertes fejlesztési ötletek megvalósítási folyamata elindult. 

 

Részletes indokolás: 

Bevezetés 

A részvételi költségvetési folyamat lehetővé teszi, hogy a lakosok együtt döntsenek a városvezetéssel a 

költségvetés egy részének felhasználásáról. Megpróbálja közelebb hozni a döntési folyamatokat a polgárokhoz, 

miközben a várososvezetés és a képviselők is közvetlen információkhoz jutnak a körzetekben meglévő igényekről. 

A folyamat kísérletet tesz arra, hogy megállítsa azt a tendenciát, amelyben a döntési helyzetek a polgároktól egyre 

távolabb kerülnek. A részvételi demokratikus folyamatok ellensúlyozhatják a képviseleti demokrácia helyenként 

felbukkanó bizalmi válságát is.  

Az első részvételi költségvetési folyamat Brazíliában jött létre, majd a ’90-es években kezdett terjedni a világban. 

Régiónkban Lengyelországban terjedt el legkorábban, Magyarországi első jelentősebb megjelenése a 2019-es 

önkormányzati választások utánra tehető.  

A folyamat 

A részvételi költségvetés (Szentendrén: Városrészi Költségvetés) folyamata három fő elemre épül. A polgárok 

fejlesztési javaslatokat küldhetnek be, a javaslatokról szavazhatnak, majd az Önkormányzat megvalósítja a nyertes 

ötleteket. Az évről évre ismétlődő folyamat közben mind a városvezetés és a hivatali munkatársak, mind a polgárok 

bevonódnak és tanulnak, és a vélemények és visszacsatolások mentén a szervezők alakíthatnak a folyamaton. Két 

új deliberalizációs elem épült a folyamatba: egy-egy fázishoz kapcsolódó közösségi gyűléseket szerveztünk. 

Elkezdtünk arra is hangsúlyt fektetni, hogy legyenek személyesen átélhető a tanácskozások, hogy ne csak egy 

egyszerű közönségszavazás történjen, hanem a városrészi költségvetés valóban minél közvetlenebbül legyen a 

közösségek életének a része - a közös ötleteléstől az eredmények megszületéséig. 

Előkészítés 

A szentendrei Városrészi Költségvetés előkészítése 2021 decemberében indult. A 2021-es folyamat tapasztalatai 

már rendelkezésre álltak, a munkában részt vevő irodák már a kialakult munkamódszer szerint készültek az 

indulásra. Kabineti döntés született a program időzítéséről, a szavazás informatikai fejlesztéséről. A folyamatot 

korábban indítottuk azért, hogy az eredmények még a nyár derekán megszülethessenek, lehetőséget biztosítva arra, 

hogy egy-egy beruházás még a tél beállta előtt elindulhasson. A döntés értelmében elindulhatott az a 

honlapfejlesztés, amely a biztosítani hivatott a városrészenkénti szavazás lehetőségét. Az online folyamat mellett 

megtartottuk a papír alapú, személyes részvétel lehetőségét is. 

2022 január 14-én tudásmegosztó szakmai napot szerveztünk a Transparency International Magyarország 

támogató projektjének keretén belül három önkormányzat részvételével. Óbuda harmadszor, Szentendre 

másodszor, Terézváros először indította útjára a városrészi, kerületi költségvetés közösségi tervezésére alapuló 



programját. A szentendrei Városházán tartott szakmai nap célja az volt, hogy – a polgármesterek, önkormányzati 

képviselők, valamint az önkormányzati dolgozók együttműködésében – feldolgozza a partner önkormányzatok 

részvételi-költségvetés tervezési tapasztalatait, megoldásokat keressen a felmerült nehézségekre és a tanulságok 

alapján az önkormányzatok tovább gondolják a tervezési folyamatokat. 

2022 március 2.-án együttműködési megállapodást írt alá a három Önkormányzat és a Transparency International 

Magyarország. Az együttműködés célja, hogy átláthatóbbá és nyilvánosabbá tegye a részvételi folyamatot. A 

projekt során folyamatos tapasztalatmegosztással segítik egymást az önkormányzatok. Az együttműködési 

megállapodás szerint a TI Magyarország térítésmentes szakmai támogatást nyújt a kerületeknek és Szentendrének. 

Ennek keretében az önkormányzatokkal együttműködve többek között a részvételiséget, a lakossággal folytatott 

párbeszédet erősítő közös eseményeket szerveztek, valamint az új igények és ötletek közös megfogalmazását 

ösztönző programokat szerveztek mindhárom önkormányzatnál. Az együttműködésről záró tanulmány készül. 

Javaslatok 

A javaslat lapokat a javaslattételi időszak előtt és az időszak első hetében az választókörzet képviselői szórták a 

városrészük postaládáiba. A javaslatok 2022. március 1. és március 20. között három héten keresztül érkezhettek. 

A kezdő hétre a város 11 pontján lévő gyűjtőhelyekre kikerültek a felcímkézett gyűjtődobozok, melyeket hetente 

ürítettünk. Az online érkezett javaslatok szakterületi feldolgozása a gyűjtési időszak alatt is folyt. 

 

A javaslatok minősége: 

A tavalyi javaslatokhoz hasonlóan idén is a legtöbb javaslat közúti infrastruktúra javítási és közlekedésbiztonsági, 

forgalomtechnikai témakörben érkezett. Az alábbi ábrán ez a két kategória a javaslatok közel 57%-át teszi ki. 

  

A karbantartás, javítás jellegű javaslatok bekerültek az hibabejelentő (ÜSZI) rendszerbe.  Az összes javaslat 

választókerületekre szűrhetően megtalálható a városrészi honlapon. 

 

Javaslatok számokban: 

256 db online (a honlapon) 

102 db offline (papír alapon) 

358 db kitöltött lapon 

389 db javaslat összesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Felhasznált irodalom: Merényi M. Miklós (K-Monitor): A részvételi költségvetés esélyei a magyar önkormányzatokban  

 



Közösségi Gyűlés – Ötletelő Műhely 

 

Szerettünk volna alkalmat teremteni arra, hogy kisközösségek, szomszédok, városrészi lakók közösen, egymással 

együttműködve tehessenek javaslatot. 2022 március 19.-én a Menzán lezajlott eseményen a városrészekből érkező 

polgárok egy-egy városrészi asztalnál dolgozhatták ki ötleteiket. A munkát a Transparency facilitátorai, a körzeti 

képviselők, és a Városfejlesztési Iroda munkatársai segítették. A workshop előtt az érdeklődőkkel egy kisbuszos 

bejárást szerveztünk, ahol a már elkészült fejlesztéseket néztük végig. A fejlesztésekről és a részvételi folyamatról 

Pilis Dániel alpolgármester és Csemeczki Zita irodavezető beszélt. 

 

Feldolgozás 

 

A feldolgozás a 2021-es program során kidolgozott táblázatban és munkamódszer szerint történt. 

A Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda munkatársai a kialakított feldolgozó üzemi táblázatban az online 

javaslatok beérkezésével párhuzamosan elkezdték a javaslatok vizsgálatát. Döntés hoztak arról, hogy az iroda 

támogatja-e a javaslatot. Döntésüket indokolták. Ezt külön erre a célra létrehozott oszlopokban kellett megtenniük.  

A Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda döntése után a Képviselő feladata volt a javaslat további 

véleményezése, és ennek indoklása. Erre külön oszlopokat hoztunk létre a feldolgozó táblában. A Képviselőnek 

kellett meghatározni és elhelyezni a javaslat pontos helyét a munka térképen. 

 

A feldolgozó szereplők ajánlatot tettek a többes javaslat-sorok szétválasztására, ahol ezt relevánsnak látták. Ezt a 

javaslattételi időablak zárulta és a papír alapú javaslatok felvitele után, a teljes táblázat lezárását követően lehetett 

megtenni. Az egyedi azonosító számokkal visszakövethetően történtek meg a javaslat-szétválasztások. Így a 

táblázat alján keletkeztek még további ID számmal ellátott javaslatok, melyekre mind a Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Irodának, mind a Képviselőnek vissza kellett térnie döntésre és indoklásra. 

 

A papír alapú javaslatok felvitele a javaslattételre rendelkezésre álló időablak zárását követően indulhatott el. A 

javaslatokat a már nem publikus online űrlapba manuálisan vittük fel. Ezen a módon a papíron érkezett javaslatok 

egy dedikált email címről kerültek bevitelre és jelentek meg a feldolgozó táblázatban. A tavalyi módszerhez 

hasonlóan idén is diákok segítették a digitalizálást. Most a Petzelt József Szakképző Iskola tanulói, a 2022 évi 

közösségi szolgálatukat teljesíthették vele.  

A felvitel 2022 március 21.-től két hét időablakban 8 alkalommal zajlott. Ezalatt mind a Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Iroda, mind a képviselői feldolgozás is párhuzamosan zajlott. 

A feldolgozott javaslat csomagok elkészültét követően lehetett azokat a varosreszi.szentendre.hu honlapon 

publikálni. A 2021-es folyamat tapasztalataiból kiindulva 2022-ben a feldolgozásra 9 hetet terveztünk. 

 

Közösségi Gyűlés – A szavazólapra kerülő ötletek kiválasztása 

 

A számos javaslat közül ki kellet választani körzetenként azt az öt elemet, amelyet szavazásra bocsátunk. A 

folyamat demokratikusabbá tételéért nem csak a képviselő dönt arról, hogy melyik ötlet kerüljön szavazásra. 

Közösségi gyűlést szerveztünk 2022 május 7.-én, melyekre civil tagnak lehetett jelentkezni. Az testületi 

jelentkezések, az ülés időpontjának szervezése, az ülések lebonyolítása két hetet vett igénybe. A testületi tagok 

előzetesen megkapták a városrészük javaslat csomagját tanulmányozásra, majd az ülésen azt megtárgyalták. 

Ezután rangsorolták a javaslatokat és az első 5 javaslat került a szavazólapra. 

A Transparency segítségével új munkamódszert dolgoztunk ki, és facilitátoraik segítették a workshop 

lebonyolítását. Finnországi mintára egy kártyajáték segítségével tárgyalták meg a városrészi munkacsoportok a 

javaslatokat. A játék koncepciója Helsinki önkormányzatától származik, amelyet lefordítottunk és hely-

specifikussá tettünk. A kártyák (városrész, lakos, téma, szempont) végig vezetnek azokon a fontos szempontokon, 

amelyek segítik a polgárok döntéseit.  

 

Szavazás 

 

A szavazás 2022 május 23. és június 12. között zajlott, 3 hét idő intervallumban. A szavazásra bocsátó közösségi 

gyűlés után 2 hetes időszakot terveztünk a szavazólap megtervezésére, a papír alapú szórólapok gyártására, 

borítékolásra (9.700 db). Az online szavazatokat ugyanabban a rendszerben gyűjtöttük, mint a javaslat lapokat, 

később ebben is értékeltük. A papír szavazólapokat szintén a gyűjtőpontokon elhelyezett gyűjtőládákban vártuk, 

a ládákat hetente ürítettük. A szavazatok digitalizálása a javaslatlapokéhoz hasonlóan a lezárt online szavazólap 

használatával történt. 

A 2021-es szavazási folyamat kritikájaként hangzott el, hogy a szavazási folyamat mindenki (nem városrészi 

polgár, nem szentendrei polgár) számára nyitott. Célul tűztük ki ennek a helyzetnek a megoldását. A projektre 

költhető források szűkössége miatt egy már lefejlesztett eszköz felhasználásával (képviselőkereső) oldottuk meg 



a feladatot az alábbi ábra szerint. Elhatároltuk a városrészi szavazólapokat, és egy e-mail címről csak egy szavazat 

érkezhetett, a továbbiakat a rendszer visszautasítja. Beépítettünk egy email cím ellenőrző és visszaigazoló kódot. 

 

 

A papír szavazólapokat 

szintén városrészenként 

hoztuk létre. Azokat 

városrészenként szórtuk ki, 

igy a polgárok csak a saját 

körzetükre vonatkozó 

szavazólapot kapták meg. A 

szavazólapok ezúttal nem 

jelentek meg a Szentendre 

és Vidéke lapban a 

terjedelmük és a fenti 

elvárás miatt. A szavazás 

időszaka alatt folyamatos 

online ügyeletet tartottunk, 

az emailen, telefonon 

érkező problémákat, 

észrevételeket azonnal 

kezeltük. 

 

 

 

Szavazatok számokban: 

597 db online szavazólap 

166 db papír szavazólap melyek közül 

• 140 db volt érvényes, 

• 26 db érvénytelen 

Összesen: 

763 db kitöltött  

737 db érvényes, 

26 db érvénytelen szavazólap 

 

Marketing 

 

A Városrészi Költségvetés program második ízben került lebonyolításra Szentendrén, így a város lakói azzal már 

találkoztak. Alapvetően a 2021-ben alkalmazott elemeket használtuk, mely kibővült a személyes találkozások 

lehetőségével. A közösségi gyűlések arra is alkalmasak, hogy a program híre terjedjen a városban és aktivitást 

generáljon, mert a polgárok aktivitásától függ a program sikere 

A program megismertetésére költhető források ez évben is szűkösek voltak, így nagyságrendileg a tavalyival 

azonos szinten tartottuk azokat. 

Kampány elemek: 

- egységes arculat megtervezése az összes megjelenéshez (2021-es mutációi); 

- szórólapok közvetlen eljuttatása; 

- cikkek SzeVi-ben; 

- hirdető oldalak a SzeVi-ben minden fázisról; 

- outdoor elemek: molinók, plakátok javaslattételről, szavazásról, eredményről; 

- városrészi honlapon folyamatosan cikkek és híradások az éppen aktuális történésekről; 

- polgármesteri videó a kezdésről és a zárásról, videó a közösségi gyűlésről  

- partner önkormányzatokkal és a támogató szervezettel közös videó a közösségi gyűlések rendszeréről 

A következő évi projektek előtt fontos, hogy a Város Költségvetését még jobban megismertessük a lakosokkal. A 

részvételi aktivitást úgy tudjuk megalapozni, hogy a város költségvetését, az alapokat is megismertetjük a 

polgárokkal. Továbbra is szükséges a részvételi folyamatok és módszerek megismertetése, mind jobb kibontása.



 

Költségek 

 

PARTNER SZOLGÁLTATÁS SZÁMLA 

DÁTUMA 

ÉRTÉKE br 

Unio Printer Nyomda Kft boríték 9700 db c6/c5 városrészi ktsv. (javaslat laphoz) 2022-02-15 129 350 Ft 

Krizbai Gergely 

EV.Kisadózó 

grafikai tervezés városrészi ktsv. 2022. javaslattételi 

szakasz, grafikai tervek 

2022-02-19 65 000 Ft 

Virtuóz Nyomdaipari Kft Városrészi költségvetés plakát szórólap (JAVASLAT LAP) 2022-02-21 245 599 Ft 

Unikonto kft szórólap terjesztés 9.sz. körzet 2022.02.26. 2022-03-01 50 000 Ft 

Molino Kft Frontlit molinó 2 db, 7.Petzelt, 9.Hemo, Javaslat 

10/23/2022 egrendelő alapján  

2022-03-04 142 240 Ft 

Experiment Nonprofit Kft videó készítés városrészi ktsv. 10/23/2022 Megrendelő 

alapján 2022.febr.18 

2022-03-04 100 330 Ft 

Csáfordi László e.v. 

54604601 

grafikai tervezés 07. evk VRKTGV 2021 projekttábla, 

temető parkoló2022/3 Rendelés 

2022-03-08 22 000 Ft 

Várhelyi-Boda Gyöngyvér 

Ilona  

reklámelhelyezés,plakát városrészi költségvetés 2022 2022-03-09 25 000 Ft 

Unikonto kft szórólap terjesztés 5.sz. körzet 800 db 2022-03-10 50 000 Ft 

Facebook Ireland Ltd hirdetés 03.16. Városrészi költségvetés 2022 2022-03-11 508 Ft 

Facebook Ireland Ltd hirdetés 03.16. Városrészi költségvetés 2022 2022-03-11 508 Ft 

Facebook Ireland Ltd hirdetés 03.16. Városrészi költségvetés 2022 2022-03-11 508 Ft 

Virtuóz Nyomdaipari Kft PFH/88/1987 ISSN 0239-068X SZEVI újság 2022/03 

Városrészi ktsv. 3000 db 

2022.03.17 23 783 Ft 

SPAR Magyarország Ker. 

Kft. 

REPI és papírpoharak vásárlása (Ötletelő műhely) 2022-03-18 2 190 Ft 

HEIM SÜTÖDE BT REPI pogácsa (Ötletelő műhely) 2022-03-19 8 375 Ft 

Molino Kft ongofoam projekt tábla gyártás Temető parkoló 2022-03-23 6 985 Ft 

Facebook Ireland Ltd hirdetés 03.16. Városrészi költségvetés 2022 2022-03-31 508 Ft 

Molino Kft ongofoam tábla 2 db 90 × 60 Tyukosdűlő "száraz lábbal" 2022-04-27 13 030 Ft 

Gallaidesign Kft weboldal fejlesztés Regisztráció Városrészi kts 2022-04-27 76 200 Ft 

Halmschlager Trade Zrt REPI (Közösségi gyűlés) 2022-05-06 5 125 Ft 

HEIM SÜTÖDE BT REPI pogácsa (Közösségi gyűlés) 2022-05-07 8 820 Ft 

Unio Printer Nyomda Kft LC6/5 enyvezett boríték 9700 db Városrészi ktv. (Szavazó 

laphoz) 

2022-05-17 157 683 Ft 

Csáfordi László e.v.  grafikai tervezés projekttábla "Száraz lábbal 10." 2022-05-23 8 000 Ft 

Virtuóz Nyomdaipari Kft Városrészi költségvetés plakát A2 és A0 méret, szavazólap 

nyomdai szolgáltatás 

2022-05-23 252 127 Ft 

Krizbai Gergely 

EV.Kisadózó 

grafikai tervezés városrészi plakát és szavazólap 2022-05-23 45 000 Ft 

Molino Kft 2 db frontlit PVC molino (HEMO 9, Petzelt 7) szereléssel 

Városrészi szavazás 

2022-05-25 142 240 Ft 

Unikonto kft szórólap terjesztés 5.és 9.sz. körzet (szavazólap) 2022-05-30 75 000 Ft 

Friss Fish Kft (Imago Foto) 2 db projektplakát buszmegálló nyomtatás 10. körzet 2022-06-01 4 720 Ft 

Experiment Nonprofit Kft 05.07. városrészi ktsv. közösségi gyűlés (menza) 

videofelvétel 

2022-06-07 124 460 Ft 

Molino Kft Ongofoam tábla (90x60) "Száraz lábbal" projekt tábla 

utángyártás 

2022-06-20 15 113 Ft 

Krizbai Gergely 

EV.Kisadózó 

grafikai tervezés (városrészi kts. eredmény szakasz) 2022-06-24 20 000 Ft 

Gallaidesign Kft városrészi eredmény oldal, regisztrációk, honlap 

karbantartás, főoldal, aloldal, menü aktualizálás 

2022-06-28 76 200 Ft 

Virtuóz Nyomdaipari Kft plakát A0 1 db, A2 60 db Városrészi költségvetés 

(eredmény) 

2022-06-30 52 559 Ft 

Franta Péter. e.v. videós utómunka városrészi kts (eredmény) 2022-07-25 39 000 Ft 



Halper Dávid. Egyéb film, videós, televíziós műsor gyártás (eredmény) 2022-07-25 55 000 Ft 

Molino Kft 1 db frontlit PVC molino (Petzelt 7) szereléssel Városrészi 

Eredmény 

2022.07.06 71 120 Ft 

Várhelyi-Boda Gyöngyvér 

Ilona 

reklám elhelyezés plakát szavazás/eredmény 2022-07-25 50 000 Ft 

    

 
ÖSSZESEN: 

 
2 164 281 Ft 

    



Eredmények 

   
ONLINE OFFLINE SZAVAZATOK ÖSSZESEN 

Városrész Javaslat Szavazat 

db 

Arány Szavazat 

db 

Arány Érvénytelen Összes 

szavazólap 

szám 

Összes 

Érvényes 

Szavazat 

db 

Végső 

arány 

Rang

sor 

           

1. Belváros Postás strand játszótérhez 

vezető lépcső átépítése, 

akadálymentesítése. ID 366 

11 24,44% 3 50,00% 
  

14 27,45% 1 

1. Belváros Bükkös parti sétány 

balesetveszélyes lépcsőjének 

akadálymentesítése a Kanonok 

hídnál a piaci partoldalon. ID 

200 

11 24,44% 2 33,33% 
  

13 25,49% 2 

1. Belváros Czóbel parkból a Mogyoró utca 

irányába tartó lépcső felújítása. 

ID 81, 295, 303 

10 22,22% 0 0,00% 
  

10 19,61% 3 

1. Belváros További köztéri szemétgyűjtők 

kihelyezése a Belvárosban, 

legalább a főbb 

turistaútvonalakon és a 

játszótereken. ID 145, 152 

8 17,78% 1 16,67% 
  

9 17,65% 4 

1. Belváros Kmetty téren és Bartók Béla 

utcán a parkolóhelyek 

optimalizálása, felfestése, hogy 

több autó parkolhasson. 

Megállni tilos táblák 

átgondolása, rendezése. 

Kmetty tér rendezése. ID 83, 

104, 297 

5 11,11% 0 0,00% 
  

5 9,80% 5 

  Összesítés: 45 100,00% 6 100,00

% 

0 6 51 100,00% 
 

2. Pannóniatelep 319, 322, 379 Pannóniatelep 

kertvárosi részén a csapadékvíz 

elvezető árkok befedésének 

ütemezett elindítása. 

39 42,86% 4 44,44% 
  

43 43,00% 1 

2. Pannóniatelep 49 A Vasúti villasor és a 

Villasor köz közötti terület 

zöldítése, fásítása. 

24 26,37% 0 0,00% 
  

24 24,00% 2 

2. Pannóniatelep 129 Az Ericsson játszótér 

kerítés elemeinek javítása, 

festése. A kapuk 

15 16,48% 1 11,11% 
  

16 16,00% 3 



zárhatóságának biztosítása oly 

módon, hogy belülről a 

gyerekek ne tudják kinyitni. 

2. Pannóniatelep 120 Köztéri kamera 

felszerelése a Pannónia 

parkhoz. 

7 7,69% 3 33,33% 
  

10 10,00% 4 

2. Pannóniatelep 70, 223 Utcai szemetesek 

kihelyezése a Római Temető 

utcába és a Szabadkai utcába. 

6 6,59% 1 11,11% 
  

7 7,00% 5 

  Összesítés: 91 100,00% 9 100,00

% 

0 9 100 100,00% 
 

3. Vasúti 

Villasor és 

környéke 

175, 173, 174, 184 Dr. Nagy 

Lajos utca Villasor köz közé a 

Vasúti villasoron egy zebra 

építése. 

36 52,17% 2 40,00% 
  

38 51,35% 1 

3. Vasúti 

Villasor és 

környéke 

226 Vasúti villasoron fasor 

ültetése, tervezett facsere 

indítása. 

19 27,54% 2 40,00% 
  

21 28,38% 2 

3. Vasúti 

Villasor és 

környéke 

75 Mostanság sok turista jár 

Kőhegyre, a Kálvária úti 

körforgalomtól a Kőhegy felé is 

padokat, szemetes kosarakat 

kellene elhelyezni, egy parkot 

létesíteni. 

6 8,70% 1 20,00% 
  

7 9,46% 3 

3. Vasúti 

Villasor és 

környéke 

190 Nagy segítséget jelentene 

egy lépcső és egy olyan rámpa, 

vagy burkolt lejtő kialakítása, 

ahol a mozgásukban 

korlátozottak könnyen 

elérhetik a Rózsakert melletti 

parkolóból a Belváros felé 

vezető járdát. 

4 5,80% 0 0,00% 
  

4 5,41% 4 

3. Vasúti 

Villasor és 

környéke 

138 Környezetbarát 

kutyapiszok gyűjtők telepítése 

a Villasoron. 

4 5,80% 0 0,00% 
  

4 5,41% 5 

  Összesítés: 69 100,00% 5 100,00

% 

0 5 74 100,00% 
 

4. Püspökmajor 

lakótelep 

Szmolnyica sétány egy 

szakaszának felújítása. 

(Szmolnyica sétány 14 és 11 

számú házak által határolt 

szakasz) ID 140 

22 45,83% 12 44,44% 
  

34 45,33% 1 



4. Püspökmajor 

lakótelep 

Radnóti sétány 1. melletti 

lépcső felső részének felújítása. 

ID 26 

7 14,58% 7 25,93% 
  

14 18,67% 2 

4. Püspökmajor 

lakótelep 

Radnóti Miklós utca 8. 

buszmegállónál zebra 

kivitelezése. ID 169 

5 10,42% 6 22,22% 
  

11 14,67% 3 

4. Püspökmajor 

lakótelep 

Óvoda-bölcsőde melletti járda 

rendezése csapadékvíz 

elvezetéssel, árokkal, 

sövénnyel. ID 128 

8 16,67% 0 0,00% 
  

8 10,67% 4 

4. Püspökmajor 

lakótelep 

Radnóti Miklós utca 8. 

buszmegállónál a lépcső 

mellett egy rámpa kialakítása 

az esélyegyenlőségre 

tekintettel. ID 318 

6 12,50% 2 7,41% 
  

8 10,67% 5 

  Összesítés: 48 100,00% 27 100,00

% 

5 32 75 100,00% 
 

5. Lászlótelep és 

Angol házak 

Kálvária út végén a 

körforgalomnál pihenőhely, 

ülőpadok, fásítás, ivókút, 

szemetes és kutyapiszok-kuka 

kihelyezése. ID 221 

20 51,28% 0 0,00% 
  

20 48,78% 1 

5. Lászlótelep és 

Angol házak 

Károly u. Kálvária utca sarkán 

lévő szelektív hulladéktároló 

sziget bekamerázása, a helyi 

lakosok számára annak 

könnyebb használatának 

biztosítása (járólapok lerakása). 

ID 65 

12 30,77% 1 50,00% 
  

13 31,71% 2 

5. Lászlótelep és 

Angol házak 

Kondor Béla utca teljes 

hosszában a közterületi 

parkolóhelyek felfestése. ID 56 

4 10,26% 0 0,00% 
  

4 9,76% 3 

5. Lászlótelep és 

Angol házak 

Kondor Béla u 9-11-13 

Társasházak közötti terület 

fásítása, idősödő faállomány 

tervezett facseréje. ID 293 

2 5,13% 1 50,00% 
  

3 7,32% 4 

5. Lászlótelep és 

Angol házak 

Szelektív szemétgyűjtők 

kihelyezése a játszótéren. ID 

154 

1 2,56% 0 0,00% 
  

1 2,44% 5 

  Összesítés: 39 100,00% 2 100,00

% 

3 5 41 100,00% 
 

6. Patakpart, 

Füzespark, 

A Bükkös patak jobb partján a 

zöld felület ápolása, 

13 56,52% 2 20,00% 
  

15 45,45% 1 



Vasvári 

lakótelep 

rekonstrukciója a Vashídtól a 

Mária utcai hídig. ID 364 

6. Patakpart, 

Füzespark, 

Vasvári 

lakótelep 

A lépcső javítása a 11-es főút 

Bükköspatak felett áthaladó 

hídjának északi oldalán. ID 149 

2 8,70% 6 60,00% 
  

8 24,24% 2 

6. Patakpart, 

Füzespark, 

Vasvári 

lakótelep 

Deák Ferenc utca és Vasvári 

Pál utca sarkán lévő közterület 

parkosítása. ID 377 

4 17,39% 2 20,00% 
  

6 18,18% 3 

6. Patakpart, 

Füzespark, 

Vasvári 

lakótelep 

A Szentlászlói út elején a 

buszmegálló mögötti 

parkolóhelyek felfestése. a 

rendezett térhasználat 

érdekében . ID 356 

3 13,04% 0 0,00% 
  

3 9,09% 4 

6. Patakpart, 

Füzespark, 

Vasvári 

lakótelep 

Vasvári Lakótelep felvétele a 

virágosítási programba, 

virágültetések a lakótelep 

kültéri virágládáiba. ID 374 

1 4,35% 0 0,00% 
  

1 3,03% 5 

  Összesítés: 23 100,00% 10 100,00

% 

12 22 33 100,00% 
 

7. Alsópismány 

és környéke 

Sztaravodai útnál a Barátság 

köz bejáratánál a vízelvezető 

folyóka, rácsozat és 

útbeszakadás kijavítását 

javasoljuk. ID 290 

12 26,09% 18 62,07% 
  

30 40,00% 1 

7. Alsópismány 

és környéke 

Csend utca Tábor utca 

találkozásánál lévő, a régen 

gyalog járható és azóta is 

közterületként meglévő városi 

gyalog ösvény rendbetétele, 

kitakarítása, 

akadálymentesítése, és rámpa 

kialakítása. ID 97 

18 39,13% 6 20,69% 
  

24 32,00% 2 

7. Alsópismány 

és környéke 

Fürj utcától a Kisforrás utcáig 

tartó ösvény (Csicserkó) 

kitisztítása, jelzésekkel való 

kiegészítése pl. futókörhöz, 

(rövid - hosszú) kilométerjelző 

táblák kihelyezése, 

karbantartása (éves szinten). 

Opcionális: a futókör 

kiindulásánál egy információs 

tábla és egy ivókút kialakítása, 

13 28,26% 1 3,45% 
  

14 18,67% 3 



valamint egy nyújtáshoz 

használható kültéri edzőeszköz 

kihelyezése. ID 99 

7. Alsópismány 

és környéke 

Zúzmara utca 1.sz. előtti védett 

gesztenyefa köré egy kör vagy 

félkör ülőpadot helyezzünk ki 

és a védettségről egy 

tájékoztató táblát. ID 195 

1 2,17% 4 13,79% 
  

5 6,67% 4 

7. Alsópismány 

és környéke 

Ugróiskola felfestését javaslom 

a Vasvári óvoda előtti járdán 

egészen a játszótérig (hogy 

legyen hova "elugrálni"). 

Gyerekek (és szülők) számára 

egyaránt kellemes szórakozási 

lehetőséget biztosítana ez az 

egyszerű, költséghatékony 

fejlesztés. ID 84 

2 4,35% 0 0,00% 
  

2 2,67% 5 

  Összesítés: 46 100,00% 29 100,00

% 

3 32 75 100,00% 
 

8. Izbég A Szentlászlói út és az Anna 

utca között lévő Köves-köz 

lépcsőjének, burkolatának 

felújítása, korlát építése. 

Naponta ezen közlekednek a 

buszról leszálló Izbégi Iskola 

tanulói és a környékbeliek is. 

ID 213 

20 26,32% 13 40,63% 
  

33 30,56% 1 

8. Izbég A Vasvári Pál és a Kisforrás 

utcák között lévő dombos 

területen a Kopjafás park 

rendbetétele. Körbekerített 

pihenőpark kialakítása, 

padokkal, asztalokkal, 

pergolával stb., zöldfelület 

rendbetétele, virágosítás stb. ID 

96 

24 31,58% 6 18,75% 
  

30 27,78% 2 

8. Izbég Izbégi játszótérre újabb, kisebb 

gyerekek számára is 

használható eszközök, játékok 

telepítése. ID 106 

13 17,11% 4 12,50% 
  

17 15,74% 3 



8. Izbég Izbégi Szerb kereszt 

környezetének rendbetétele. A 

téren található padok felújítása, 

a kereszt és környezete 

rendezése. A tér hangulatát, 

használatát a teret körbeparkoló 

autók is tönkre teszik. ID 192 

8 10,53% 8 25,00% 
  

16 14,81% 4 

8. Izbég Pingpongasztalok telepítése 

(min. 2 db) az Izbégi 

Sportpálya környékén. Id 202 

11 14,47% 1 3,13% 
  

12 11,11% 5 

  Összesítés: 76 100,00% 32 100,00

% 

1 33 108 100,00% 
 

9. 

Felsőpismány, 

Sztaravoda és 

Szarvashegy 

Barackos út, Sörét utca, Patron 

utca, Vadőr utca 

kereszteződésének 

aszfaltozása. ID 308 

27 27,00% 6 40,00% 
  

33 28,70% 1 

9. 

Felsőpismány, 

Sztaravoda és 

Szarvashegy 

Dombalja, Ezerjófű, 

Bazsalikom, Rozmaring 

utcákban a közvilágítás 

fejlesztése. ID 1 

24 24,00% 4 26,67% 
  

28 24,35% 2 

9. 

Felsőpismány, 

Sztaravoda és 

Szarvashegy 

Fitnesspark létesítése a Forrás 

utcai buszforduló környékén. 

ID 144 

21 21,00% 3 20,00% 
  

24 20,87% 3 

9. 

Felsőpismány, 

Sztaravoda és 

Szarvashegy 

A Tegez utca alsó szakaszán a 

közvilágítás kialakítása. ID 43 

15 15,00% 1 6,67% 
  

16 13,91% 4 

9. 

Felsőpismány, 

Sztaravoda és 

Szarvashegy 

Sebeségmérő és kijelző 

készülék elhelyezése a 

Sztaravodai úton a városhatárt 

jelző táblánál Szentendre 

irányába. ID 338 

13 13,00% 1 6,67% 
  

14 12,17% 5 

  Összesítés: 100 100,00% 15 100,00

% 

0 15 115 100,00% 
 

10. Tyúkosdűlő, 

Petyina, 

Boldogtanya és 

Papsziget 

környéke 

Sellő utcai játszótér felújítása, 

fejlesztése. Mezítlábas ösvény 

kialakítása, alagút/csőszerű 

játék, fészekhinta, vonat vagy 

autó, kötélcsúszda, nagyobb 

spirál csúszda, homokozó, 

esetleg egy csap kézmosáshoz, 

szelektív szemétgyűjtő 

kihelyezése a játszótéren. ID 

37, 160 

23 38,33% 2 40,00% 
  

25 38,46% 1 



10. Tyúkosdűlő, 

Petyina, 

Boldogtanya és 

Papsziget 

környéke 

Czóbel parkban a fitneszpark 

további fejlesztése és a játszótér 

bővítése, új eszköz kihelyezése. 

ID 115, 367 

14 23,33% 0 0,00% 
  

14 21,54% 2 

10. Tyúkosdűlő, 

Petyina, 

Boldogtanya és 

Papsziget 

környéke 

Javasolnám a Boldogtanyai 

úton a Zerge utcától lefelé a 

vizesárok renoválását az 

átereszek nagynyomású 

tisztítását, padka stabilizását. 

ID 389 

12 20,00% 2 40,00% 
  

14 21,54% 3 

10. Tyúkosdűlő, 

Petyina, 

Boldogtanya és 

Papsziget 

környéke 

Javaslom a Sziget utca végén 

lévő füves terület, - melyet 

jelenleg is kutyafuttatónak 

nevezünk- bekerítését. ID 114, 

178 

8 13,33% 1 20,00% 
  

9 13,85% 4 

10. Tyúkosdűlő, 

Petyina, 

Boldogtanya és 

Papsziget 

környéke 

Boldogtanyai út és a Vadász 

utca kereszteződésében az 

Ilona pihenő tér fejlesztése, 

esteleg több pad, egy fedett 

kiülő, esetleg egy játszóezköz 

telepítése, parkosítás. A tér 

megnövelése a már meglévő 

pad mellett. ID 388 

3 5,00% 0 0,00% 
  

3 4,62% 5 

  Összesítés: 60 100,00% 5 100,00

% 

2 7 65 100,00% 
 

           

 
Program Összesítés: 597 

 
140 

 
26 166 737 

  

           

 
Összes Szavazó: 763 

        

           



A 2022 évi fejlesztések státusza: 

 

A megszavazott projektek műszaki előkészítése megkezdődött. Jelenleg az adott helyszíneken szakértők bevonásával a 

felméréseket, helyszíni bejárásokat végzi a hivatal. Azokban az esetekben, amelyekben tervezés szükséges, a felmérés után az 

árajánlatokat kérik be a munkatársak a beszerzési eljárások megindításához. A beruházások nagyobb része várhatóan 2023-ban 

kezdődik el. 

 

A 2021 évi fejlesztések státusza: 

 

A 10 városrészben 14 projektből 9 megvalósult, egy részben valósult meg, 4 megvalósítás alatt van, az alábbiak szerint 

részletezett módon: 

 

Belváros 

  

A projekt címe: Parkoló megközelítés  

Státusz: MEGVALÓSÍTÁS ALATT 

A projektben eddig elvégzett feladatok: 

A Dunakorzói nagyparkolóból a belváros felé kiépítésre kerülő járdaszakasz tervezést igényelt, melyet 2021 év során elkészített a 

hivatal 475 000 Ft összegért. A tervdokumentumok alapján tervezői költségkiírással indikatív árajánlatok készültek, amelyek 

szükségesek a beszerzés megindításához. Tekintettel az építőipari anyag és díjköltségek rohamos emelkedésére, 11 építőipari 

cégtől kértünk ajánlatot, melyből 6 érkezett be.  

A beszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevővel bruttó 16 610 035 Ft összegű szerződés megkötésre került. 

A kivitelezés 2022. szeptember hó végén kezdődik. Az összeget a 2021 évi költségvetési keretből áthozott  

7 250 000 Ft-on felüli 9 360 35 Ft-ot a János utcai híd felújítási keret terhére került kiegészítésre. A beruházás összköltsége 

várhatóan 17 085 035 Ft lesz. 

 

Pannóniatelep 

 

A projekt címe: Csend (és) élet (FASOR a 11-es úton)  

Státusz: MEGVALÓSULT 

A projektben eddig elvégzett feladatok: 

A fák ültetésének helye függött a 11-es út felújításától, továbbá az ahhoz kapcsolódó vízvezetékek cseréjétől, a meglévő 

közművezetékek helyétől. Többszöri egyeztetés után, 2022 január végén kaptunk információt az illetékes DMRV Zrt. részéről, 

hogy hol, mely szakaszon cserélik ki a vízvezetékeket az út mentén, továbbá tekintettel arra, hogy a lehetséges helyszín a Magyar 

Honvédség területe, szükséges volt a tulajdonosi hozzájárulás beszerzése az ültetési munkálatokhoz. A fasor kialakításának 

költsége bruttó 1 112 520 forint volt. A kivitelezés megtörtént. 

 

 
 

A projekt címe: Új játékelemek az Ericsson játszótérre 0-3 éveseknek  

Státusz: MEGVALÓSULT 

A projektben eddig elvégzett feladatok: 

A beruházás elkészült 2021. 10. 20.-án. A kivitelezési költség mindösszesen bruttó 905 510 Ft volt, mely tartalmazza a 

szabványoknak megfelelő elhelyezést, telepítést és a garanciális javításokat is. 

  

 



 

A projekt címe: Római temető utca csapadékvízelvezetés 

Státusz: MEGVALÓSÍTÁS ALATT 

A projektben eddig elvégzett feladatok: 

A csapadékvíz elvezetés műszaki feltételeinek kialakítást, tervezését egy folyamatban lévő magántulajdonú útépítés és 

csapadékvíz elvezetés beruházás befolyásolta, amelyet 2022 augusztus hónapban fejeztek be. Várhatóan 2022 októberében 

valósulhat meg a kivitelezés. A várható keret: bruttó 2,5 M Ft. 

 

Vasúti villasor és környéke 

 

A projekt címe: Újragondolt közlekedés és átmenő forgalom csillapítás 

Státusz: MEGVALÓSÍTÁS ALATT 

A projektben eddig elvégzett feladatok: 

Az adott forgalomtechnikai kérdés tervezést igényelt, melyet 2021 év során elkészítettet a hivatal 600 000 Ft összegért. A 

forgalomcsillapításra indikatív árajánlatok érkeztek be, melyek alapján módosított tervek készültek, amelyek lakossági fórumon 

ismertetésre is kerültek 2022 év márciusában. A beszerzési eljárás a lakossági fórum alapján módosított tervek, valamint testületi 

határozat (forgalomtechnikai döntés és a költségvetés módosítása) után megindult, lezárult a költsége 6,6 M Ft lenne várhatóan, 

azonban a tervek további lakossági egyeztetést igényelnek tekintettel arra, hogy nem fogadták el a környéken lakok egyhangúan. 

(A lakosság egy része aláírásokat nyújtott be megvalósítás ellen, azonban érkeztek lakossági jelzések a megvalósulás mellett is.) 

Az egyeztetések Közösségi gyűlés keretében, mediátor segítségével történnek majd. 

 

Püspökmajor lakótelep 

 

A projekt címe: Játszóterek  

Státusz: MEGVALÓSULT 

A projektben eddig elvégzett feladatok: 

A Fehérvíz, valamint a Szmolnyica utcai játszótérren ivókút létesült, valamint 4 pad kerül kihelyezésre, mindösszesen 3 637 574 

Ft értékben. Ez az összeg tartalmazza a vízóra aknák tervezését, engedélyezését, valamint létesítését is. A fennmaradó összegből 

sövény telepítettünk 1,3 M Ft értékben 2022 májusban. 

 

Lászlótelep és Angol házak 

 

A projekt címe: János utca forgalmának biztonságossá tétele 

Státusz: Módosított projekt MEGVALÓSÍTÁS ALATT 

A projektben eddig elvégzett feladatok: 

A forgalomtechnikai terveztetés lezárult, (költsége bruttó 450 000 Ft volt) azonban az indikatív árajánlatok sajnos meghaladták a 

10 Millió forintot. A váltakozó irányú forgalmat lámpák segítették volna a területen.  

A fentiek miatt a másodikként megszavazott projekt kerül megvalósításra, azaz a Bubán téren annak zöldterületi jellegét 

megtartva szabadidős eszközök elhelyezését tervezzük. A kivitelezés várhatóan 2022 novemberében fejeződik be. 

 

Patakpart, Füzespark, Vasvári lakótelep 

 

A projekt címe: Bükköspart bal oldalának rehabilitálása (11-es főútnál) 

Státusz: MEGVALÓSULT 

A projektben eddig elvégzett feladatok: 

A beruházás elkészült, az átadás 2021. decemberében történt. 

A kivitelezési költség mindösszesen bruttó 4 998 020 Ft volt. A projekt során a területen földcsere, faültetések, évelő növények 

telepítése, járdaépítés, terelőoszlopok, murvázás is történt. 

 

 

 

 

 



Alsópismány és környéke 

 

A projekt címe: Városi köztemető parkolójának rendezése 

Státusz: MEGVALÓSULT 

A projektben eddig elvégzett feladatok: 

A beruházás nagyobb része elkészült, az átadás 2022. márciusában történt. 

A kivitelezési költség mindösszesen (tervezési költséggel együtt) bruttó 7 909 784 Ft volt. A projekt során a területen szakszerű 

murvázás, termőtalaj terítés, füvesítés, táblázás történt. 

 

 

Izbég 

 

A projekt címe: Szabadtéri fitneszpark telepítése 

Státusz: RÉSZBEN MEGVALÓSULT 

A projektben eddig elvégzett feladatok: 

A beruházás nagyobb része elkészült, az átadás 2021.12.07-én történt. A kivitelezési költség mindösszesen bruttó 3 605 784 Ft 

volt. Az eszközök sportolásban jártas szakemberek tanácsa alapján létesültek, rongálásbiztos korszerű eszközökkel. 2022 évben a 

területre napvédő tetőhöz oszlopok kerülnek elhelyezésre a fennmaradó költségkeretből. 

 

 

 Felsőpismány, Sztaravoda és Szarvashegy 

 

A projekt címe: Kaptató u. 6. közlekedési tükör 

Státusz: MEGVALÓSULT 

A projektben eddig elvégzett feladatok: 

A beruházás elkészült, az átadás 2021.11.26-án történt.  

A kivitelezési költség mindösszesen bruttó 88 900 Ft volt. 

 

A projekt címe: Eszközváltó pont a Papszigeten 

Státusz: Módosított projekt MEGVALÓSÍTÁS ALATT 

A projektben eddig elvégzett feladatok: 

A projekt megvalósításához szükséges terveket a további lakossági, főépítészi, illetve a Magyar Kerékpáros Klub javaslata alapján 

módosítani volt szükséges. Az új műszaki kiírások 2022 nyarán megtörténtek. A beszerzési eljárás folyamatban van, többféle 

kivitelezőt és eszközbeszerzést kell összehangolni. Várható költsége: 5 M Ft. A kivitelezés várhatóan 2022 novemberben készül 

el. 

 

Tyúkosdűlő, Petyina, Boldogtanya és Papsziget környéke 

 

A projekt címe: Buszmegálló korszerűsítése 

Státusz: MEGVALÓSULT 

A projektben eddig elvégzett feladatok: 

A korábban az adott helyen lévő buszmegállót távolabbra helyezték, ezért az visszahelyezésre kerül. A végleges felújítása előtt 

azonban megvizsgálásra került az, hogy lenne-e lehetőség mindkét oldalon új buszmegállót létesíteni, ahhoz a Magyar Közút 



milyen felételekkel járulna hozzá, valamint a 11-es felújításával változnak e a járda, valamint az út szintmagasságai, figyelembe 

véve a meglévő gázfogadót is. A költségek miatt csak a SPAR oldalán lévő buszmegálló felújítása lehetséges a pénzügyi 

kereteken belül, melynek költsége bruttó 3 457 575 Ft. A kivitelezés 2022 májusában lezárult. 

 

A projekt címe: Száraz lábbal a Duna-partra 

Státusz: MEGVALÓSULT 

A projektben eddig elvégzett feladatok: 

A beruházás elkészült, az átadás 2022. áprilisában történt. 

A kivitelezési költsége mindösszesen bruttó 1 000 760 Ft volt. A projekt során a területen tereprendezés, a növényzet gondozása is 

megtörtént, így beláthatóvá vált a terület. A murvázott járda a gépjárműforgalom elől pollerekkel került lezárásra így biztonságos 

a gyalogos és kerékpáros forgalom az adott szakaszon. 

 

 

Fejlesztési táblázat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁROSRÉSZI KÖLTSÉGVETÉS 2021 

2021 Beruházások költség-összesítése 2022. 09. 05.-ig 
  

Partner megnevezése Tárgy Dátum Költség bruttó 

Rozsiné Lukács Linda EV. Városi köztemető melletti parkoló rendezésének 

vázlatterv készítése 

2021.10.25        240 000 Ft  

Happy Jump Bt információs tábla 2021.11.08          36 830 Ft  

Hofbauer Vilmos Ev. 4 db "belvárosi" típusú pad és 2 db "tücsök" típ. kút 2021.11.18        778 129 Ft  

Játszópark Kft. Ericson játszótér-Baba mama hinta beszerzése és 

kivitelezése előleg elszámolással 

2021.11.19        615 950 Ft  

Játszópark Kft. Ericson játszótér-Baba mama hinta beszerzése és 

kivitelezése-előleg elszámolás 

2021.11.10        289 560 Ft  

Rozsiné Lukács Linda EV. Vasúti villasor és környéke 30km/h sebesség 

korlátozású övezet felülvizsgálata-kiviteli terv 

2021.12.06        450 000 Ft  

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. forgalomtechnikai tükör kihelyezése Kaptató-Forrás 

csomópontban 

2021.12.13          88 900 Ft  

Rozsiné Lukács Linda EV. Vasúti villasor és környéke 30km/h sebesség 

korlátozású övezet felülvizsgálata-kiviteli terv 

2021.12.17. 150 000 Ft 

Pilis 2003 Kft. Püspökmajori lakótelepen meghatározott 

helyszíneken 4 db pad telepítése 

2021.12.15        254 000 Ft  

ÚTÉP-GÉP-TRANS Kft. Szmolnyica utcai játszótéren ivókút létesítése 2021.12.17        883 285 Ft  

Happy Jump Bt. Szabadtéri fitneszpark telepítése 2021.12.07. 3 605 784 Ft 

Rozsiné Lukács Linda EV. Szentendre Duna korzó város felöli oldalán (Bolgár 

u parkoló és a Bükkös patak közötti szakaszon) járda 

kialakításához kiviteli terv készítése 

2022.01.11        475 000 Ft  



Kerekerdő Kertépítő kft. Bükkös part rehabilitálása 2022.01.15. 4 998 020 Ft 

Pilis 2003 Kft. Szentendre Városi köztemető melletti hátsó parkoló 

átépítése és kialakítása (3476/7 hrsz) 

2022.03.18     7 669 784 Ft  

ÚTÉP-GÉP-TRANS Kft. Szentendre Barackvirág út 4777/1 hrsz rendezett 

járda felújítása murvás burkolattal 

2022.03.29        887 730 Ft  

ÚTÉP-GÉP-TRANS Kft Buszmegálló korszerűsítése 2022.05.31. 3 457 575 Ft  

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt Faültetés a 11-es út mentén 2022.06.15 1 112 520 Ft 

    Összesen: 25 993 067 Ft  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és tudomásul venni szíveskedjen! 

 

Szentendre, 2022. szeptember 5. 

 

 

 

 

Fülöp Zsolt 

polgármester 

A tájékoztató törvényességi szempontból megfelelő. 

 

Szentendre, 2022. szeptember 5. 

 

 

 

          dr. Schramm Gábor 

jegyző 

 

 

Előkészítette:    

 

 

 

 

Hámornyikné Csemeczki Zita   Kiss Barna 

          irodavezető            projektfelelős 


