
 1 

Szám: 5/2007. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2007. február  22-én (kedden) 18.00 órai kezdettel tartott  rendkívüli kihelyezett 

üléséről 

Helyszíne: Szigetmonostor  Zöld Sziget Általános Iskola 

 

 

Jelen lévő képviselők: dr. Dietz Ferenc polgármester,  Kun Csaba alpolgármester, Dicső 

Zoltán, dr. Dragon Pál,  Hajdu Gábor, Hidegkuti Gergely, Kiss 

Károly, Radványi G.  Levente, Simonyi György, Tolonics Gyula,  

Trenka István és  Zakar Ágnes, képviselők. 

 

  

Hivatalból jelen 

van az ülésen:  dr. Molnár Ildikó jegyző, Szabó Géza aljegyző 

 

 

Tanácskozási joggal 

jelen van az ülésen:   Alföldiné Petényi Zsuzsanna főépítész, dr. Dóka Zsolt jogtanácsos, 

dr. Pozsonyi  Szilvia jegyzői referens, Szűcs Imréné irodavezető  

 

                                         Határozatképes létszámban Szigetmonostor Község képviselő-

testülete, Hadházy Sándor országgyűlési képviselő 

 

Molnár Zsolt Szigetmonostor polgármestere: megnyitja a Képviselő-testület ülését, üdvözli a 

jelenlévőket. Felhívja a figyelmet, hogy a rendkívüli ülés együttes ülés keretében zajlik 

Szentendre Város Önkormányzatával, ebből következően más a lefolyása, mint egy szokásos 

ülésnek, gyakorlatilag a szentendrei képviselő- testület tagjai  megfigyelőként vannak jelen a 

Szigetmonostori Községi Önkormányzat ülésén. 

 

Megállapítja, hogy Szigetmonostor Képviselő-testületének ülése határozatképes. Tájékoztatja 

a jelenlévőket a napirendi pontokról és a jegyzőkönyvvezető személyéről. 

 

Üdvözli a község lakossága részéről megjelent számos résztvevőt. Tájékoztat, hogy a mai ülés 

nem közmeghallgatás, hanem képviselő-testületi ülés. 

 

Külön köszönti Szentendre Város Polgármesterét, és kifejezi abbéli örömét, hogy  alkalom 

nyílhatott az együttes ülésre, melynek létrejöttét egy hosszú előkészítő és szakmai vita tette 

lehetővé. Mindennek az eredménye, hogy a két testület megtárgyalhatja azt, a   

kompromisszum alapján kialakított hídhelyet, amely mindkét település számára elfogadható 

és amelyben mindkét település  testülete meg tud állapodni. Tájékoztatásul felolvassa 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének e tárgyban hozott 41/2007.(II.13.) 

Kt. sz.  határozatát. Elmondja a mai ülés témája  az, hogy Szentendre Város 

Önkormányzatának fent idézett határozatban szereplő az un. Kishíd helyéül megjelölt 

helyszín Szigetmonostor Képviselő-testülete számára is elfogadható-e és, hogy a tárgyban 

határozatot hozzanak a község képviselő-testülete részéről is. 
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Átadja a szót Szentendre Város polgármesterének dr. Dietz Ferencnek.  

 

Dr. Dietz Ferenc Szentendre Város Polgármestere: Köszöni a meghívást a szigetmonostori 

együttes ülésre, melyet nemcsak a két érintett település, hanem a kistérség szempontjából is 

jelentős eseménynek tart. 

 

Megállapítja, hogy Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, 

11 fő megjelent az együttes ülésen.  

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testület tagjai részére kiküldött  meghívó 

tartalmazza a napirendi pontot. Kéri a jelenlévő szentendrei képviselőket, amennyiben a 

napirendi ponttal kapcsolatban nincs kérdés vagy hozzászólás szavazzanak a napirendi pont 

elfogadásáról. 

 

Ismerteti az ülés napirendi pontját, melyet Szentendre Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete egybehangzó 11 igen szavazattal az alábbiak szerint  elfogad: 

 

1. Szentendre és Szigetmonostor között tervezett híd nyomvonalának kijelölése 

Előadó: Molnár Zsolt Szigetmonostor polgármestere 

 

Szavazást követően átadja a szót Szigetmonostor polgármesterének. 

 

Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármestere: A napirendi pont tárgyalását megelőzően 

köszönti a Nemzeti Autópálya, a Fővárosi Vízművek, a Hídépítő Zrt. megjelent képviselőit, 

valamint a kistérségi polgármestereket, akik személyes megjelenésükkel megtisztelték az 

együttes ülést. Bemutatja Gubán Sándor főépítész urat, majd a vitát megnyitja. Elsőként 

megadja a szót dr. Dietz Ferenc úrnak Szentendre város polgármesterének. 

 

Dr. Dietz Ferenc Szentendre város polgármestere: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete átérezve azt a súlyt és felelősséget, 

amely  kishídról történő döntéssel kapcsolatos, egyhangúlag megszavazta a 41/2007.(II.13.) 

Kt. sz. határozatot melyben úgy döntött, hogy a Strand utcától délre, 300 m-re, a Dera-patakig 

való útelhúzással valósulhat meg a híd. Bár korábban több alkalommal tárgyalt már e 

kérdésről a Képviselő-testület, azonban felismerve a híd hiányának problémáját, a község 

életében való fontosságát továbbá azt, hogy Szentendre nem nézheti csak a saját érdekeit, 

hanem felelősséggel tartozik az egész kistérségért is, tárgyalásokat folytatottak a kishíd 

megépítésének tárgyában. A tárgyalások és a döntés meghozatala során  kiemelt szempont 

volt, hogy a szigeten a környezeti bázist megóvják és megakadályozzák azt a népesség 

robbanást ami bekövetkezhet a híd megépítése kapcsán. 

Figyelembe vették a döntés meghozatalakor, hogy a község új polgármesterének személye 

garancia arra, hogy a környezetvédelmi értékeket is megőrizzék..  

 

Molnár Zsolt Szigetmonostor polgármestere: Megköszönve  dr. Dietz Ferenc hozzászólását, 

elmondja megnyugtató, hogy a Gazdasági  és Közlekedési Minisztérium többször 

kinyilatkoztatta, hogy a beruházáshoz szükséges anyagi források rendelkezésre állnak. Az 

építkezés egyetlen gátja, az volt, hogy nem került  a hídhely kijelölésre. Fontos volt ezért a 

megfelelő hely megtalálása, az olyan megoldás kidolgozása, amely mindkét település számára 

megfelelő. A Fővárosi Vízművek, szigorú feltételekkel de támogató nyilatkozatot tett a 

jelenlegi előterjesztésben és Szentendre Város Képviselő-testülete által elfogadott 

határozatban szereplő helyszínre. 

 



 3 

Ezt követően felkéri az A.D.U. képviselőjét, mutassa be térképen a helyszínt.  

 

Az A.D.U. képviselője tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Szerkezeti Terv még nincs 

elfogadva. A bemutatott rajz egy vázlat, még további vizsgálatok és megállapodások 

szükségesek.  Kétféle megoldási lehetőséget említ a híd és a közlekedés kapcsolatára. Az 

egyik a Füzeserdőn keresztül a település súlypontjára vinné a forgalmat, a másik szerint direkt 

bekötéssel épülne meg a levezető út. 

 

Molnár Csaba Szigetmonostor képviselője: Megerősíteni kívánja amit évek óta, sőt az utóbbi 

években egyre gyakrabban hallanak a GKM képviselőitől, hogy a hídra és bekötő utakra 

megvan a pénzügyi fedezet. Ebben bízva javasolja a  Képviselő-testületnek szavazzanak a híd 

megvalósításáról.  Véleménye szerint nem lesz akadálya annak, hogy a falut megkíméljék az 

aránytalan nagy közúti terheléstől. 

Kifejti, hogy a Képviselő-testületnek nagy a felelőssége a település környezeti és természeti 

értékeinek megóvásában. Elmondja a település további bővítése nincs tervben és nem is 

szándékoznak bővíteni. Meggyőződése, hogy  a híd megépülése a GKM támogatásával 

mindkét település érdekét szolgálja.  

 

Molnár Zsolt polgármester: Felolvassa Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 41/2007.(II.13.) Kt. sz. határozatát, valamint a Szigetmonostori Önkormányzat 

Képviselő-testületének tagjai részére megküldött határozati javaslat két változatát. A határozat 

a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Szigetmonostor Önkormányzatának Képviselő-testület egybehangzó 9   igen szavazattal  

meghozza a 32/2007. sz. (02.22.) Kt.  határozatát.  A határozat a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi. 

 

Dr. Dietz Ferenc Szentendre Város Önkormányzat polgármestere: Üdvözli a Fővárosi 

Vízművek Zrt jelenlévő vezérigazgatóját, Haranghy Csaba urat. Kifejti, hogy a Vízművek 

támogatása nélkül – bármilyen határozatot is hoz a két település képviselő-testülete – nem 

tudják azokat megvalósítani.  Szintén kiemeli és elmondja, hogy a híd létesítésének minden 

költségét a beruházásért felelős szerv viseli. 

 

Szilasi László Nemzeti Autópálya Zrt. Képviselője: Örömét fejezi ki, hogy létrejött az a 

kompromisszum, ami által elhárult az akadálya a munka folytatásának. Ígéretet tesz arra, hogy 

amint megkapják a két képviselő-testület határozatát, azonnal indítják a munkát. Véleménye 

szerint  minimum 2 év, amíg az engedélyezési tervek elkészülnek, számításai szerint a kezdés 

2009-ben, míg a befejezés 2011-ben várható.  

 

Haranghy Csaba Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatója: A Fővárosi Vízművek átérezte a 

saját felelősségét e kérdésben és ezért kellőképpen határozottan képviselte a 

környezetvédelmi és vízbázis védelmi szempontokat és ugyanakkor egy nagyobb társadalmi 

érdeknek sem szerettek volna az útjába állani. A 2004-2005-ben közölt feltételekhez képest 

gyakorlatilag egy ponton módosították a vízbázis védelmi feltételeiket. Továbbra is úgy 

gondolják és felhívják a figyelmet arra, hogy a Szentendrei Sziget jelenlegi természeti 

állapotára fokozottan kell vigyázni. A Fővárosi Vízművek kéri az értelmes 

együttgondolkodást a természetvédelem érdekében. 

 

Hadházy Sándor országgyűlési képviselő: örömére szolgál, hogy megszülethet az a 

megoldás, amely hozzásegíti a két települést a híd megvalósulásához. Köszönetét fejezi ki 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai felé, akik döntésükkel 

egységesen hozzájárultak e régóta húzódó kérdés megoldásához. 

 

Szilágyi Lajos Szigetmonostor Község Önkormányzatának volt polgármestere: Köszönetét 

fejezi ki mindazon szervek és személyek felé  - köztük kiemelve dr. Dietz Ferenc urat  

Szentendre Város polgármesterét – akik elősegítették, hogy Szigetmonostor község lakóinak 

régi vágya teljesülhet és megépülhet a Szigetmonostort és Szentendrét összekötő híd. 

 

Molnár Zsolt Szigetmonostor Község polgármestere: Lezárja az ülés első napirendi 

pontjának vitáját. Szigetmonostor Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak a mai ülésre 

kiküldött meghívóban még egy napirendi pont megtárgyalása került feltüntetésre, melyet kér, 

hogy a mai ülés napirendjére a képviselő-testület vegyen le. 

 

Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egybehangzó 9 igen 

szavazattal a meghívóban szereplő 2. számú napirendi pont megtárgyalását elnapolja. 

 

Molnár Zsolt Szigetmonostor Község Önkormányzatának polgármestere: A szavazást 

követően az ülést bezárja. 

 

Dr. Dietz Ferenc Szentendre Város Önkormányzat polgármestere: A Nemzeti Autópálya 

Felügyelet jelen lévő képviselőjének átad egy eredi hiteles példányt Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2007. (02.13.) Kt. sz. határozatából. 

 

Felkéri Szigetmonostor Önkormányzat Polgármesterét, hogy a megegyezést egy 

memorandum együttes megfogalmazásával és lepecsételésével örökítsék meg az utókor 

számára, bizonyságául az összefogás fontosságának, mely gróf  Széchenyi István  még ma is 

aktuális soraiból így  idéződik fel a mai kor embere számára: 

 

 

„A közlekedés ügy az, mely körül  sem egyesek, sem hatóságok önálló és szétosztott 

munkássága sikerhez nem vezethet: miben, valamint csak minden erők egyesített munkássága 

állíthat ki valami egészet és nagyobbszerűt…” 

 

Ezt követően a két település polgármestere aláírásával és a település pecsétjével hitelesíti a 

memorandumot. 

 

Molnár Zsolt Szigetmonostor polgármestere megköszöni a jelenlévőknek a részvételt, akiket  

egy rövid fogadásra invitál.  

 

k.m.f. 

 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc                                                                                            dr.  Molnár Ildikó                                                                                          

 polgármester          jegyzők 
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