
Sokszor, sokan felvetik, mi történik a városban? Milyen fejlesztések? Olyan
hangokat is hallani, hogy most végre azonos pártállású a város vezetése és
a kormány is. (Bár ez utóbbi megállapítás csak részben igaz, hiszen a
polgármester ugyan baloldali, ám a testület többsége jobb oldali.) Jó ez
nekünkõ Érezni ennek jótékony hatásátõ 
Ebben a ciklusban a város pályázatai sikeresek voltak. Így állami forrásból
710 millió forint fordítható a Barcsay iskola bõvítésére és felújítására, több
tíz millió forint jutott informatikai fejlesztésre, majd 300 millió forint Uniós
pénzbõl épül majd a városban 2000 méter gát és rajta kerékpárút. A
kistérség 13 települése szintén EU-s forrásból hajthat végre 540 millió
forintos informatikai fejlesztést, melyhez mintegy 460 milliót közösségi
forrásból, 42 milliót a Belügyminisztérium (a továbbiakban BM) „önerõs” és
5 milliót a BM kistérségi pályázatából nyertünk. Pályázati pénz segített
eszközbeszerzéseket, kátyúzást, belsõellenõrzést, hulladékgazdálkodási
tervet, zajtérképet és sok más beruházást megvalósítani. Az elsõ két
elbírálási fordulón szintén támogató ajánlással jutott túl a bölcsõde
felújítását, bõvítését tartalmazó Uniós pályázatunk. S végre a
képviselõtestület jobboldali többsége is belátta, hogy tervezésre forrásokat
kell biztosítani, mert csak kész tervekkel lehet pályázni. 

Nagyon fontos probléma a csatornázás. Olyan vízbázisból kapjuk az
ivóvizünket, mely kapcsolatban áll a város alatti talajrendszerrel. Ha nagyon
profánul fogalmaznék, azt írnám: „saját p..-sinket” isszuk, ha nem
vigyázunk.  Tehát az egyik, amiért csatornáznunk kell az, hogy megóvjuk a
vízbázisainkat, az ivóvizünket. A másik ok az, hogy ne legyen többet olyan
földcsuszamlás, mint a Csóka utcában volt, és amelynek 50 millió forintba
került a helyreállítása.

Hamarosan elkezdõdik városunk elmúlt tíz évének legnagyobb  beruházása. Ez az
újság az MSZP Szentendréért frakció kiadványa, és a pismányi csatornázás

elõkészületeirõl és az út helyzet javítása érdekében készült. Kiadjuk 500 pédányban.

„Ez a Miakich õrült, mert hát nem szabad csak olyan
beruházásokat csinálni egy városban, ami a föld alatt van.
Ezzel nem lehet választásokat nyerni, mert aki nyerni akar, az
olyat épít amire mindenki felfigyel:  uszodát, sportcsarnokot,
olyat, ami nagy és piros!” – mondja egyik barátom. Lehet,
hogy igaza van, mert hát csatornát építeni az önkor-
mányzatnak inkább a kötelezõ kür kategóriájába tartozik,
hiszen felfordulással, útbontással és közlekedési nehéz-
ségekkel jár. Az meg rossz érv, hogy ezután nem kell majd
horribilis szippantási díjat fizetni. Olyan lakos (mármint aki
fizet a szippantásért) ugyanis ritka, mint az a bizonyos fehér
holló, mert hát mi magyarok „ügyesek” vagyunk. Amikor
építtettük az emésztõt, bekerült a falába az a kis üvegdarab
a simítás alá, amit a mûszaki átvetél után – ha volt ilyen
egyáltalán – kitörtünk és azóta a szennyvíz szépen elszivárog.
Ugye, az meg tisztességtelen volna, ha a hivatal az
elfogyasztott vízmennyiségbõl kiszámolná mennyi is volt a
szennyvíz, és kérné, hogy a tulajdonos mutassa be a
szippantási számlát. Legalábbis lelki szemeim elõtt látom,
amikor a kuncsaft elõbb azt állítja, hogy nem tudott arról,
hogy szivárog az emésztõje, aztán meg ármánykodásra fogja,
mert hát õ, aztán soha, semmikor… õ törvénytisztelõ polgár.
Meg egyébként is, miért nem az utcát csinálják meg,
takarítanak rendesen, minthogy vele foglalkoznak.  De  most
jó hír van. Hamarosan elkezdõdik a pismányi csatornaépítés.
Végre! Mert hát ígérik ezt 1975-óta tanácstagok, párttitkárok,
a rendszerváltás óta demokratikus pártok éppen kampányoló
jelöltjei éppúgy, mint a mindenkori hivatal aktuális
munkatársa. Valóban, ez bizonyosan nem azért lesz, hogy
Miakich nyerjen. Ez azért épül, mert kell, mert így léphetünk
közelebb Európához, mert bûn tovább szennyezni a pismányi
talajt , és mert sokan szerették volna, hogy végre legyen már
csatorna. – Drága lesz! – Mondja, ismerõsöm, aki 200
forintért vette telke négyszögölét. – Ez csak ezeknek a
milliomosoknak való! No, szóval, ezért a kiadvány. Hogy
elmondhassuk, elmondhassák a szervezõk, az építõk, a
hivatal, mi miért és mennyiért van és lesz. Hogy tudják, tudja
mindenki, akire tartozik (Szentendre), hogy hol tart a város
elmúlt évtizedének legdrágább, legnagyobb beruházása.
Hogy ne fél-információkból és piaci hírekbõl tudja, tudhassa
meg az igazságot, aki kíváncsi rá. És talán hasznos is lehet,
mert azt is szeretnénk a következõ számokban elmondani,
megmutatni, hogy hol lesz útelterelés, változik-e a busz
menetrend, s ha változik, mikor indul, érkezik. Melyik utcán
lehet és melyiken nem lehet, és meddig nem lehet
közlekedni, stb. Frakciónk ezt írta magáról: „  Feladatunk a
szentendreiek érdekei alapján, a lakossággal való
együttmõködésen alapuló önkormányzati politizálás, a
városért való gondolkodás és cselekvés.”  Hát, ezt értjük a
fenti mondatokon, hogy, ha másban nem, abban legalább
megpróbálunk segíteni, hogy eljusson az információ azokhoz,
akiket a csatornázás érint, akiknek el kell viselniük ezt a nem
is olyan könnyû helyzetet.

www.benkovits.hu

…és így lesz csatorna!
(1000 millió forint csatornára)

Nehéz idõszakra számíthanak a pismányiak, a sok szükséges útlezárás, elterelés miatt.
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Szentendre aszfaltozott útjai szinte kivétel nélkül elöregedtek,
felújításra szorulnak. Az úthálózat egy jelentõs részén pedig
hiányzik a szilárd burkolat. Összességében tehát elmondhatjuk,
hogy a város útjainak minõsége messze elmarad attól, ami az
Európai Unió egy hasonló nagyságú településén elvárható. Az
évente, apránként végrehajtott kátyúzások, javítgatások, illetve a
néhány százméternyi útszakaszok aszfaltozása nem megoldás. A
helyzeten csak úgy lehet javítani, ha egyszeri, nagy beruházással
hozzuk rendbe a tönkrement aszfalt utakat és ezzel egy idõben,
leaszfaltozzuk a földes-murvás utcákat. Csakhogy ehhez legalább
1 milliárd forintra lenne szükség. Ennyi pénzt azonban hitelként
nem vehetne fel az önkormányzat. Egyrészt, mert hitelképessége
alig 400 millió forintra rúg, másrészt, mert ekkora hitelhez komoly
fedezet, vagyis nagy értékû ingatlanok zálogba adása szükséges.
Mivel azonban az útépítést tovább nem lehet halogatni, olyan
megoldást kell találni, amely egy összegben biztosítja a szükséges
pénzt, ugyanakkor nem teszi reménytelenül adóssá a várost.

A megoldást az Európai Unióban már széleskörõen alkalmazott, és
igen jól bevált pénzügyi konstrukció jelenti. Ennek lényege az,
hogy a város, szerzõdést köt egy külsõs céggel az utak
megépítésére, rendbetételére. Ez a „cég”, (amely lehet az
önkormányzat tulajdonában lévõ Kht is) kizárólag erre a feladatra
jön létre, és nem a haszonszerzés a célja. Vagyis igazi „non-profit”
szervezet. Az önkormányzat a szerzõdésben kiköti, hogy mekkora
úthálózat, milyen minõségõ megépítését várja el a Kht.-tól. Ezért
fizetségül a város 20 évre, vagy ennél is hosszabb idõre, évente
átenged az adóbevételeibõl 50-70 millió Forintot. Ennek az un.
„engedményezési szerzõdésnek” birtokában a Kht. veszi fel az
építkezéshez szükséges hitelt. 
A Kht. és az Önkormányzat közti megállapodás általában elegendõ
fedezetet jelent a bankok számára, hiszen az állam mindig a
legjobb adós. Így nincs is szükség más fedezetre (pl. ingatlanra). 

Ennek a megoldásnak több elõnye is van. Egyrészt nem teszi
súlyosan eladósodottá a várost. Másrészt az Önkormányzat így
több forráshoz juthat, mint ha egyszerõ hitelt venne fel. Továbbá
egyszerre jelenik meg a teljes úthálózat korszerõsítéséhez
szükséges forrás. Az is komoly elõny, hogy a két évtizedes
törlesztés alatt az adósság szolgálat terhei fokozatosan csökkenek,
hiszen az éves „bérleti díj” változatlan, míg az adóbevételek
minden bizonnyal nõni fognak. És az sem elhanyagolható, hogy a
város az útépítés helyett esetleg más fejlesztésekhez veheti
igénybe a saját hitelkeretét.
Magyarországon a kereskedelmi bankok sajnos még nem ismerték
fel azt az üzleti lehetõséget, amelyet az Önkormányzatok
kommunális és infrastrukturális fejlesztéseinek finanszírozása
jelent. Nem így az Európai Unió régebbi tagországainak
pénzintézetei. Számos nyugati bank kínál rendkívül kedvezõ
feltételekkel forrásokat, kifejezetten ilyen célokra. Ezeket
ugyanolyan feltételekkel lehet megszerezni, mint a jelenleg
Magyarországon legkedvezõbb, MFB infrastrukturális hitelt.
Azonban míg az MFB hitel csak új utak építésére vehetõ igénybe,
a nyugati bankok nem tesznek ilyen megkötéseket. Tõlük a régi
úthálózat felújítására is lehet pénzt kapni. 

Aggályos lehet viszont, hogy az EU bankjai értelemszerõen
Euróban folyósítják a hitelt. Jelent-e ez árfolyam kockázatotõ 
Természetesen igen, DE! Egyrészt lehetõség van arra, hogy a
hitelezõ a visszafizetés megkezdésére 2-3 év haladékot adjon.
Ezzel jó esetben áthidalható az az idõszak, amikorra Magyarország

is az Euró övezetbe fog tartozni. Akkortól, már az
Önkormányzatok bevételei is Euróban lesznek, csakúgy, mint a
fizetési kötelezettségei. 
De mi van, ha Magyarország 2008-ig még sem csatlakozik az Euró
zónához? 
Ebben az esetben törlesztéskor valóban át kell váltani a forintot
Euróra. Egy esetleges forint leértékelés pedig gondot okozhat.
Legalábbis elméletben. Vegyünk, hát egy konkrét példát és
számoljunk kicsit! 
Pénzügyi szakértõk, pártállástól függetlenül, úgy vélik, hogy a
forintot legfeljebb 10%-al lehetne leértékelni az Euróhoz képest.
Ennél nagyobb arányú devalváció már alapjaiban rengetné meg a
magyar pénzügyi rendszert és talán a gazdaságot is. 
Tételezzük, hát fel a legrosszabbat, a 10%-os leértékelést. Ez, 1
milliárd forint hitel esetében, 100 milliós többlet visszafizetést
jelent. Viszont, ha ezt 20 évre elosztjuk, akkor már csak évente 5
millió forint a plusz kiadás. Márpedig ennyi gond nélkül
„kigazdálkodható” az évi több mint 3 és fél milliárdos
költségvetésõ Szentendre esetében. Vagyis az árfolyamveszteség
létezõ kockázat, de nagyon is kezelhetõ.
Nem igaz tehát az, hogy ha az önkormányzat hosszútávra kötelezi
el magát az útépítés miatt, akkor ezzel „eladja a város jövõjét”
Éppen ellenkezõleg: az elõbb ismertetett pénzügyi megoldással
Szentendre megvásárolja a jövõt!

- o -

A harmadik ok az, hogy a telkeink alatti talaj ne legyen
szennyezett. Szentendrén egy hosszú távú terv szerint haladunk
a A csatornázás után a 3,5 méter útszélesség alatt teljes
útszélességben lesz helyreállítás. Az ennél szélesebb utcákban
félpályásan. Az elõzõ hasonló kiadványban leírt útfejlesztés
tenné lehetõvé, hogy a fõbb utakon teljes pályás úthelyreállítás
legyen, akkor is, ha szélesebb útról van szó. Ez a forrás tenné
lehetõvé a Barackos út meghosszabbítását is. Ezért kell a
képviselõtestületnek egyetértve megszavazni a hozzájárulást az
útfejlesztéshez.
A  csatornatársulat választja ki a pénzügyi bonyolítót, míg a
város közbeszerzési pályázat keretében a mõszaki ellenõrt és a
kivitelezõt. A beruházást elnyerõ cég csak olyan lehet, amely
képes ilyen nagyságrendõ munkát jó minõségben elvégezni, a
szabdalt terület miatt a munkát úgy szervezni, hogy a lehetõ
legkisebb közlekedési nehézséget okozza az ott élõknek. Ezért a
közbeszerzési pályázat kiírását nagy körültekintéssel, kell
végeznie a hivatalnak. A város vízellátását és szennyvíztisztítását
végzõ Dunamenti Regionális Vízmõ Rt-vel még több vitatott pont
van.. õk több lakossági átemelõt szeretnének, míg a társulat és
a hivatal ezek számát minimalizálni szeretné és a közterületen
megvalósuló átemelõket és más elvezetési megoldásokat
keresnek a lakosság érdekében.
A város eddigi legnagyobb léptékõ csatornázása csak közös
munkánkkal lehet sikeres.

Miakich Gábor
Szentendre város polgármestere 

ÚTÉPÍTÉS EURÓPAI MÓDRA
Gondolatok az útépítés kapcsán felmerült kérdésekrõl

/folytatás az elsõ odalról/
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Mibõl lesz pénz megépíteni?

BBiizzoonnyyoossaann  ssookkaann  ttuuddjjáákk,,    hhooggyy  SSzzeenntteennddrree  vváárrooss  kkééppvviisseellõõ--tteessttüülleettee  22000044--éévvbbeenn  mmeeggsszzaavvaazzttaa  PPiissmmáánnyy  sszzeennnnyyvvíízz--ccssaattoorrnnaa  ééppííttéésséétt..
AAzz  eellssõõ  üütteemmbbee,,  kkbb..  11440000--11550000  iinnggaattllaann  ttaarrttoozziikk..  AA    IIII  eess  --  üütteemmbbee  PPeettyyiinnaa,,  ééss  TTyyúúkkooss  ddõõllõõ  üüddüüllõõ  öövveezzeetteekk..  AA  IIIIII  ––üütteemm  aa  PPiissmmáánnyybbaann
eellmmaarraaddtt,,  ééss  SSkkaannzzeenn  mmeelllleettttii  rréésszzeenn  lléévvõõ  iinnggaattllaannookkaatt  kkaaccssoolljjaa  ccssaattoorrnnaa  hháállóózzaattbbaa..  AA  IIVV  ––üütteemm,,  ppeeddiigg  aa  SSzzaarrvvaasshheeggyyeett  ffooggllaalljjaa
mmaaggáábbaann..  AA  ccssaattoorrnnáázzáásstt  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  aa  SSzzeenntteennddrréénn  mmáárr  mmûûkkööddõõ  BBüükkkkööss  ppaattaakk  ééss  KKöörrnnyyéékkee  BBeerruuhháázzóó  VViizziikköözzmmõõ  TTáárrssuullaattttaall
ttáárrssbbeerruuhháázzóóii  sszzeerrzzõõddééss  aallaappjjáánn  ééppíítttteettii  mmeegg..
AA  ttáárrssuullaatt  ttíízz  éévvee  mmõõkkööddiikk  mmáárr  SSzzeenntteennddrréénn,,  ééss  kkoorráábbbbii  éévveekkbbeenn  IIzzbbééggeenn,,  pprroobblléémmaammeenntteesseenn  sszzeerrvveezzttéékk  aa  mmuunnkkáátt..  AA  ttáárrssuullaattii
ffoorrmmáábbaann  vvaallóó  bbeerruuhháázzááss  eellõõnnyyee,,  hhooggyy  55  --1100  éévveess  rréésszzlleettffiizzeettééssii  lleehheettõõsséégg  nnyyíílliikk  vvaallaammeellyyiikk  ppéénnzziinnttéézzeett  bbeevvoonnáássáávvaall..  AAhhhhoozz,,  hhooggyy  aa
ttáárrssuullaatt  ppiissmmáánnyyii  üütteemmee  llééttrreejjööjjjjöönn,,  aazz  éérrddeekkeelltt  iinnggaattllaannttuullaajjddoonnoossookk  kkéétthhaarrmmaaddáánnaakk  nnyyiillaattkkoozznnii  kkeelllleetttt,,  hhooggyy  ttáámmooggaattjjáákk  aa
sszzeennnnyyvvíízzccssaattoorrnnaa  ééppííttéésséétt..  MMáárraa  aazz  iinnggaattllaannttuullaajjddoonnoossookk  ttööbbbb  mmiinntt  kkéétthhaarrmmaaddaa  kkiittööllttööttttee  aa  „„  SSzzáánnddéékknnyyiillaattkkoozzaattoott””,,  ííggyy  mmáájjuussbbaann  aa
ttáárrssuullaatt  ppiissmmáánnyyii  sszzeerrvveezzeettee  mmeeggaallaakkuullhhaatt,,  ééss  ííggyy  aa  ttáárrssuullaattbbóóll  ttáávvoollmmaarraaddóó  éérriinntteetttteekk  ffiizzeettééssii  hhoozzzzáájjáárruulláássaa  iiss  kköötteelleezzõõvvéé  vváálliikk!!
EEzzúúttoonn  iiss  kköösszzöönnöömm  aa  llaakkoossssáágg  mmeeggéérrttõõ  bbiizzaallmmáátt  ééss  kkeeddvveezzõõ  hhoozzzzáááálllláássáátt..    VVáállllllaalláássuukkkkaall,,  aazz  áállllaammii--  ééss  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ttáámmooggaattáássookk
iiggéénnyybbeevvéétteelléévveell  aa  kkbb  660000  eezzeerr  FFtt  //  iinnggaattllaannrraa  jjuuttóó  kkööllttsséégg  aa  llaakkoossookknnaakk,,    aa  kkééppvviisseellõõ  tteessttüülleett  áállttaall  mmeeggsszzaavvaazzootttt  220000  eezzeerr  ffoorriinnttbbaa
ffoogg  kkeerrüüllnnii,,  aammeellyyhheezz  22--44  %%  kköörrüüllii  kkeeddvveezzmméénnyyeess  kkaammaatt    jjáárruull  mméégg..  AA  mmáájjuussii  aallaakkuullóó  üüllééssrree  --  llaakkoossssáággii  ffóórruummrraa,,  mmiinnddeenn
iinnggaattllaannttuullaajjddoonnooss  mmeegghhíívvóótt  kkaapp  ééss  eeggyy  úújjaabbbb  ((  IIIIII..sszz..))  ttáájjéékkoozzttaattóótt  iiss..  
NNééhháánnyy  iinnffoorrmmáácciióó  aazz  uuttaakk  hheellyyrreeáállllííttáávvaall  kkaappccssoollaattbbaann::  MMiinnddeenn  oollyyaann  aasszzffaallttooss  uuttaatt,,  aammeellyy  nneemm  sszzéélleesseebbbb    hháárroomm  ééss  ffééll  mméétteerrnnééll,,
tteelljjeess  sszzéélleessssééggéébbeenn  mmeeggééppííttiikk  ..AA  sszzéélleesseebbbb  aasszzffaalltt  úúttnnááll  ccssaakk  aa  mmeeggbboonnttootttt  rréésszz  kkeerrüüllnnee  hheellyyrree  áállllííttáássrraa..  DDee  hhaa  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt
lleellffooggaaddjjaa  aa  nneemmrrééggiibbeenn  kköözzzzéé  tteetttt  jjaavvaassllaattoott,,  aakkkkoorr  eezzeekkeett  iiss  tteelleejjss  sszzéélleessssééggéébbeenn  hheellyyrree  kkíívváánnjjaa  áállllííttaannii  aa  vváárrooss..    AAzz  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt
aa  nnaappookkbbaann  hhiirrddeettii  mmeegg  aa  kkiivviitteelleezzééssrree  kkiiíírrtt  ppáállyyáázzaattoott..  AAzzoonn  kkeeddvveess  iinnggaattllaannttuullaajjddoonnoossookk,,  aakkiikk  vvaallaammiillyyeenn  aaddmmiinniisszzttrráácciióóss,,  vvaaggyy
nnyyiillvváánnttaarrttáássii  hhiibbaa  mmiiaatttt  kkiimmaarraaddttaakk  aazz  eellõõzzõõ  éérrtteessííttééssbbõõll,,  aazzookknnaakk  mmiinnddeenn  ppéénntteekkeenn  ddéélluuttáánn  ffooggaaddóóóórráátt  ttaarrttuunnkk  1144  óórrááttóóll  1188  óórrááiigg
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A társulatról

Maholányi Pál 

A lakosok komfortérzetéhez hozzájárul a lakóterületük
minél teljesebb közmûvesítettsége. A városban évekkel ezelõtt
kezdõdött A lakosok komfortérzetéhez hozzájárul a
lakóterületük minél teljesebb közmûvesítettsége. A városban
évekkel ezelõtt kezdõdött el a csatornázás. Lépésrõl-lépésre
haladva egyre nagyobb területen élnek polgáraink
csatornázott ingatlanokban és élvezik annak minden elõnyét.
Az idei évben indul a következõ etap, amely a pismányiaknak
hoz kedvezõ változásokat. A beruházás mérete meghaladja
az 1 milliárd Ft-ot, mely összeget több részbõl rak össze az
önkormányzat.
A legnagyobb egysége a finanszírozásnak az állami
támogatás, amely az egész beruházást nézve 480 millió Ft-os
tétel (400 millió Ft céltámogatás és 80 millió Ft a
Környezetvédelmi és Vízügyi Célelõirányzat). Ahhoz, hogy a
csatornázás elindulhasson, csatorna társulat létrehozására
volt szükség, melynek feladata a lakosság bevonása ebbe a
nagyszabású projektbe. 
1500 ingatlan bekötésére számítunk. Bekötési egységenként
200 eFt hozzájárulás terheli a lakókat. Ez mindösszesen 300
millió Ft. Az önkormányzat költségének mérséklésére lakás
takarékpénztár létrehozásán fáradozunk, melybõl mintegy 90
millió Ft-os forrásra számítunk. A fennmaradó összeget egy
az Uniós csatlakozásunkkal megnyíló lehet?ség révén tudjuk
biztosítani, ez pedig nem más, mint a Település Európai
Színvonalú Infrastruktúrájáért Alapítvány (TESZI) pályázata.

Állami támogatás 400.000 eFt
KÖVICE 80.000 eFt
Társulati hitel 300.000 eFt
Lakás takarékpénztár 90.000 eFt
TESZI pályázat 140.000 eFt

1.000.0 00 eFtt

Az ingatlanok értéknövelõ hasznán túl a legnagyobb
nyereséget a környezetvédelem területén érjük el.
Mondhatjuk azt is, hogy az utóbbi évek legnagyobb
környezetvédelmi beruházása idén kezdõdik Szent-endrén.

Maguk a munkálatok kellemetlenséget hozhatnak az ott élõk
számára. Azonban tudni, hogy a munkák befejeztével
európaibb módon élhetünk lakóhelyünkön feledtetik az átélt
problémákat. Már csak azért is, mert a csatornázás után a
pismányi utak nagy részének felújítására kerül sor, ami
valljuk meg meglehetõsen idõszerû.

Magyar Judit
a Költségvetési és Vagyonbizottság elnöke



Ág utca, Almás utca, Árok utca,
Arzén utca, Balázs Á. utca,
Barackos köz, Barackos út, Bogáncs
utca, Bokréta utca, Bor utca, Borz
utca, Búzavirág utca, Csend utca,
Cseresznyés út, Csermely utca,
Csipke köz, Diófa utca, Dunakanyar
krt., Egres köz, Egres utca,  Egres
út, Eper köz, Eper utca, Erdész köz,
Esõ utca, Fagyöngy utca, Felhõ
utca, Fenyõ utca, Fogoly utca, Füge
köz, Gém utca, Hangya utca, Héja
utca, Jázmin köz, Jázmin utca,
Jegenye utca, Jeges köz, Kikerics
utca, Kilátó utca, Kopár
köz.,Kökény utca, Kömény utca,
Kõris utca, Körte utca, Kõzúzó utca,
Lejtõ utca, Levél köz, Lombos utca,

Málna utca, Mandula köz Margaréta
utca Martinovics utca, Meggy köz,
Meggyfa köz, Meggyfa utca,
Mirtusz utca, Must köz, Nádas utca,
Nap utca, Napossétány utca,
Napraforgó utca, Naspolya utca
Óvíz utca, Ösvény utca,Pacsirta
utca, Pillangó köz, Pillangó utca,
Pismány utca, Puttony utca, Püspök
sor, Rekettye utca, Remény utca,
Remete utca, Rézsû köz Ribizli
utca, Római temetõ utca, Rövid
utca, Rõzse köz Rügy utca, Sáska
utca, Seregély utca, sportpálya
Szabadkai utca, Szamóca utca,
Szilva köz, Sztaravoda, Sztaravoda-
patak, Szúnyog utca, Szüret utca,
Tábor utca, Tátika utca,

Törökvölgyi utca, Törökvölgyi út,
Tücsök utca, Vadrózsa utca,
Vadvirág utca, Vargánya utca,
Vasúti villasor ,Vincellér köz,
Vörösbegy utca, Vörösgyûrû stny.,
Zivatar utca, Zöld utca

RRaaddvváánnyyii  LLeevveennttee alpolgármester

CSATORNAÉPÍTÉS

Pismányi csatornaépítés 2005-2006

Melyik utcákban lesz csatornaépítés?

Alkalmi kiadvány. Kiadja az MSZP
Szentendréért frakcó. Felelõs kiadó, Hankó
László frakcióvezetõ. Tördelés, Benkovits
György. Készült 500 példányban. Nyomda:
AvorPrint. 
Információ: 06 20 9271812


