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Az „EuroVelo 6 kerékpáros útvonal fejlesztése Dömös-Szentendre szakaszon” EU-s 
támogatási forrásból megvalósításra váró projektet Szentendre kívánatos, és szükséges 
fejlesztésnek tartja. 

Ugyanakkor a projekt kapcsán az elmúlt hetekben azzal szembesültünk, városunkat a 
Szentendrei-szigettel összekapcsoló kerékpáros híd kapcsán, hogy nemcsak a szentendreiek, 
hanem a döntéshozók is alulinformáltak, továbbá megalapozott döntésünkhöz a szükséges, 
elemi információk nem ismertek. 

Éppen ezért - nem függetlenül a 2019. december 7-én a szentendrei Városházán megtartott 
fórumon felmerült, és csak részben megválaszolt, vagy még meg nem válaszolt kérdésektől –, 
úgy döntöttünk, hogy több tisztázásra váró kérdéssel fordulunk a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. projektiroda-vezetőjéhez, Széphegyi Balázs úrhoz. 
Bízva abban, hogy következő hetekben a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től megkapott 
válaszok elősegítik, hogy optimális döntést hozzunk az egyik legkényesebb, és a város 
szerkezetét, jövőbeni közlekedési kapcsolatait, sőt a térségünk közlekedési szokásait, és nem 
utolsósorban a ma ismert településképet alapvetően befolyásoló, vagy éppen megváltoztató 
híd helyszínről. 
Sajnos, az elmúlt években több olyan elköteleződés is történt a korábbi városvezetés részéről, 
ami nemcsak a híd lehetséges a helyét, hanem a belváros közlekedését is alapvetően érinti, 
vagy éppen pénzügyi kihatású kötelezettségvállalást is jelent.  Ezeknek az elköteleződéseknek 
a vizsgálata még tart, de mi már most jelezni kívánjuk a NIF Zrt. felé is, hogy mindazon 
ügyekben, amelyekben a városi képviselő-testület hivatott dönteni, vegyék figyelembe a 
testület által meghozott határozatokat. 
  
Meggyőződésünk, hogy a város jövőjét évszázados léptékben is meghatározó döntést nem 
hozhat a polgármester vagy a képviselő testület, a városlakók döntési folyamatba való 
bevonása, véleményük ismerete nélkül. 
Ezért – figyelemmel arra, a sürgetésre, melyet megfogalmazott felénk Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. projektiroda-vezetője, Széphegyi Balázs, a szentendrei Városházán tartott 
fórumon – indokoltnak látjuk a szentendrei közvélemény lehető legszélesebb körű 
tájékoztatását, és a döntési folyamatba történő bevonását. 
  
Határozati javaslat 
  
 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
az „EuroVelo 6 kerékpáros útvonal fejlesztése Dömös-Szentendre szakaszon” EU-s 
támogatási forrásból megvalósításra váró projekt részeként, Szentendrét a Szentendrei-
szigettel összekapcsolni kíván híd helyszínéről társadalmi egyeztetést folytasson, valamint 
a döntési folyamat részeként minden releváns információt osszon meg a város 
nyilvánosságával, és lehetőség szerint vonja be városunk lakóit a döntési folyamatba, illetve 
gondoskodjon ezen feltételek biztosításáról. 
  
Határidő: azonnal 


