
35. Elöterj~ztés E uro\7elo6 kerekp!ir Uh•onal ki jelölése. rnegléYö útvonal beavatkoz.:i~i 
pont jai • kap<'..solódó fe j l~zte!Jek. valat)liJlt a Szentendrei .szigetre ve:ietö g''alogo§:• 
ktréJ..:Páros Duna-htd htlykijelöl'"'>e 
Előadó: dr. Török Balázs á)taláuos ~lp0Jgáru1ester 

dr. Dieti Feren. <'. 1>0lgfu·u1ester: köszönti Molnár Zsoltot, Sziget111onostor polgilrn1esterét, 
köszöni. hogy eljött erre az Olésre. Elnlondja. hogy a Korn1ány kjen1elt állaJt\i fej lesztés11ek 
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tekinti a kerékpárút kiépítését. Hadházy Sándor országgyűlési képviselő ímal és Varga László 
úrral, a Konnányhivatal vezetőjével történt egyeztetések során szó volt arról, hogy jobb lenne, ha 
nem szétszabdalt települések közti fej lesztések lennének, hanem egységes állami kézbe kerülne. 
Most ezek a munkálatok indultak meg nagyon intenzíven, és gyorsan. A Szociális, Ifjúsági és 
Sport Bizottság javasolja a kerékpárút megemelését 60 cm-rel, a Papsziget és a Sztelin patak 
közötti útszakaszon, ezzel segítve a védelmet egy közepes méretű árvíznél. Elmondja, hogy 
nagyon rossz állapotban vannak a kerékpámtak nem csak itt, hanem Békásmegyer - Szentendre 
között is. Ezeknek a felújítása, illetve a hiányzó szakaszok kiépítése is indokolt lenne a projekt 
keretén belül. A másik fontos terv, hogy korábban a Képviselő-testület több körben tárgyalt egy 
kerékpáros híd létesítéséről a Határcsárdánál, melyen a mentők is áthaladhatnak. Most egyrészt 
ennek a megerősítését kérik, másrészt a belvárosnál egy gyalogos-kerékpáros híd kerülne 
kialakításra a Rév alatti részen, amin más jánnű nem haladhatna át. Szolnokon létesítettek egy 
ilyen hidat, ami lendületes, dinamikus és szép, de nagyon robosztus a fogadó állomása. 
Szentendrén a statikai kérdések az elsődlegesek, viszont fontosnak tartja azt, hogy a híd 
esztétikus legyen, és az útra való csatlakozást minél kisebb helyen tudják megoldani. Molnár 
Zsolt polgármester úr a Határcsárdával kapcsolatos híd fontosságát, és az ezzel kapcsolatos 
kérdéseket kívánja isme1tetni. Megadja a szót dr. Török Balázs általános alpolgá1mestemek. 

dr. Török Balázs általános alpolgánnester: elfogadja a bizottság kiegészítését, és kéri, hogy 
Képviselő-testület is támogassa a határozati javaslatot. 

Pintér Ádám SZISB elnök: elmondja, hogy a Szociális, Ifjúsági és Spo1t Bizottság kiegészítése 
hosszabb le1me, mint ami a bizottság határozatában szerepel. Új 3. és 4. pontot javasol, valamint, 
hogy a 6. pont egészüljön ki az alábbiak szerint: 

3 javasolja, hogy a Papszigeti híd és a Sztelin patak közti kerékpárút szakaszon tervezzék be a 
kerékpárút megemelését az I. fokú árvízvédelmi készültségi szint magasságáig, hogy az 
érintett területek védhetőek legyenek közepes méretü árvizek esetén; 

4. javasolja, hogy a Papszigeti híd és az elkészült belvárosi gátszakasz közötti részen a 
kerékpárút átépítésével egyidejüleg vizsgálják meg, hogy megvalósítható-e az érintett 
terület árvízvédelme, például a Szentendrén bevált mobil árvízvédelmi fallal; 

5. Szentendre Város Képviselő- testületének 77/2009. (III. 12.) Kt. sz. határozatának 2. pontját 
az alábbiak szerint módosítja: „Szigetmonostor községnek a 11. sz. főúthoz kapcsolódó 
Duna-ági átjárását Szentendre, a Határcsárdánál (a Határcsárda épületének megtartását 
biztosító) létesítendő - a későbbiek során írásban egyeztetett műszaki tartalommal -
gyalogos-kerékpáros forgalmat biztosító és katasztrófavédelmi szempontoknak is 
megfelelő, mentő és tüzoltó autó áthaladását biztosító híd építésével tar~ia elfogadhatónak"; 

6. felhatalmazza a Polgái111estert, hogy az 1. , 2., 3., 4., 5. pontban meghatározottak 
megvalósítása érdekében az érintettekkel tárgyaljon, illetve, hogy jelen határozatról az 
érintetteket tájékoztassa. 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kerékpárút lévén kis esélyt lát a mobilgát megvalósítására, de az 
ott lakókon jelentősen segítene, ezért úgy gondolja, hogy érdemes megpróbálni. 

Pintér Ádám SZISB elnök: elmondja, hogy azért gondolkozott, me1i közvetlen árvízvédelmi 
szakasz a Papsziget környéki házaknál van, de itt is gondot okozott az árvíznél és az EuroVelo 
kerékpárútról szóló megbeszélésen a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központban is felmerült 
több környékbeli polgánnester részéről, hogy ilyen, vagy hasonló módokon védjék meg a 
területeket, ahol most homokzsákokat kellett rakni a nyári árvíznél. Mivel ezek a területek is ide 
ta1ioztak városképi szempontból a minimális töltésemelés elfogadhatatlan, ezért javasolja a mobil 
árvízvédelmi falas megoldást. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: mivel a bizottsági módosítási javaslathoz sok módosítás tö1tént, 
kérdezi dr. Török Balázs általános alpolgánnester urat, hogy befogadja-e a módosításokat. 

dr. Török Balázs általános alpolgármester: befogadja, bár nem tudja, hogy a mobil árvízvédelmi 
fal mennyire taliozhat a kerékpárút építéséhez. A szintvonal emelését elképzelhetőbbnek tartaná, 
de így is jó, ezért befogadja a javaslatot. 

dr. Dietz Ferenc polgármester: megadja a szót Molnár Zsolt Szigetmonostor polgárn1esterének. 

Molnár Zsolt Szigetmonostor polgármestere: köszöni a meghívást. Elmondja, hogy nagy öröm 
számára, hogy a Szentendrei Önkormányzat ismét foglalkozik a híddal és megragadja az alkalmat 
arra, hogy akár az Euro Velo6 kerékpárút hálózaton keresztül is megteremtsék azt a kapcsolatot, 
amit már nagyon régóta szeretne a két település egymás között megteremteni. Örül annak, hogy 
Szentendre Képviselő-testülete nyitott arra, hogy ami Szigetmonostor és a szentendrei sziget 
számára fontos, hogy a település katasztrófavédelmi elérhetősége is javuljon és ezt is támogatja. 
Elmondja, hogy számukra fontos cél a település katasztrófavédehni elérhetősége, ezért elsősorban 
a határcsárdai változatot írták be a véleménynél, de nem zárkóznak el a belvárosi híd variációjától 
sem. Úgy gondolja, hogy az a kapcsolat, amit a híd teremthet mind a két település javára fog 
válni. Kéri a Képviselő-testülettől, hogy fogadja el a határozati javaslatot, és legyen partner. 
Bánnelyik variációt támogatja a minisztérium, álljon ki mögötte teljes méliékben, és ne kezdjék 
el a másik variációt erősíteni, vagy lobbizni mellette. Elmondja, hogy elsősorban a Határcsárdát 
támogatják, meli ott a szigeti oldalon is kevesebb fejlesztést igényel. Véleménye szerint egy ilyen 
híd megépítése során növekedni fog a gyalogos és kerékpárforgalom, és a déli híd helyszín esetén 
a közvilágítást is ennek megfelelőn kell megoldani. Nem várható el, hogy az erdőn keresztül két 
kilométeren keresztül sötétben járjanak a gyalogosok. Jelzik a kerékpárút építők felé is, hogy 
amennyiben a déli variációt támogatják, akkor ezt a problémát is meg kell oldani. Köszöni és kéri 
a Képviselő-testület további támogatását, és együttműködését. 

dr. Dietz Ferenc polgármester: támogatja polgárn1ester úr szavait, de felhívja a figyehnét, hogy 
a belvárosi hídon sem mentő, sem tüzoltó nem mehet, csak kerékpár és gyalogos forgalom 
bonyolítható le. 

Molnár Zsolt Szigetmonostor polgármestere: elmondja, hogy éppen emiatt szeretnék, ha a 
Határcsárdánál épülne meg a híd. Olyan hidat szeretnének, ahol a katasztrófavédelem is 
lebonyolódhat, me1t ez a környékbeli településeknek is hasznára válna. Tudomásul veszi, hogy 
Szentendre Önko1mányzata nem szeretne ilyen hidat. Támogatnák azt is, hogy a belvárosnál 
valósuljon meg egy ilyen híd, mert a célt szeretnék elérni. Számukra viszont az elsődleges cél a 
katasztrófavédelmi elérhetőség javítása. Úgy gondolja, hogy az EuroVelo6 híd paraméterei 
alkalmasak erre. 

dr. Dietz Ferenc polgánnester: megadja a szót Dr. Pázmány Annamária képviselő asszonynak. 

Dr. Pázmány Annamária képviselő: elmondja, hogy a Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottsági 
ülésén elhangzott, hogy a kerékpárút megemelése azzal is indokolható, hogy minden enyhébb 
árvíz esetén a kerékpár utat elönti a víz, és annak a későbbi takarítása nagy költséggel jár. Ezt a 
problémát is megoldaná az emelés. 

Dicső Zoltán képviselő: elmondja, hogy évek óta húzódik a híd ügye. Részt vett szintén minden 
megbeszélésen, volt lakossági fórnm is Szigetmonostoron. Véleménye szerint, ha a 
Határcsárdánál épülne a híd, az jobban szolgálná Szigetmonostor lakosságát, me1i állandó 
kapcsolatuk lenne Szentendrével. Javasolja, hogy a Képviselő-testület is ezt támogassa. 
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dr. Dietz Ferenc polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a 
módosított határozati javaslatot. 

szavazás eredménye 

#:4940 Száma: 14.04.17/38/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 17 16 :29 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 

Tárgya: 

Eredménye Voks: 
Igen 14 
Nem 0 
Tartózkodik 0 
Szavazott 14 
Nem szavazott 0 
Távol 1 
Összesen 15 
Megjegyzés: 

Dicső Zoltán 
dr. Dietz Ferenc polgármester 
dr Dukai Miklós JPEB elnök 
Fekete János 
Fülöp Zsolt 
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dr. Kőrösi Tibor 
Kun Csaba GVB elnök 
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dr. Pázmány Annamária 
Pintér Ádám SZISB elnök 
Tolonics Gyula 
dr. Török Balázs ált. alpolg. 
Zakar Ágnes OKB elnök 
dr. Filó András 
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0.00 

100.00 
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dr. Dietz Ferenc polgám1ester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati 
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
89/2014. CIV.17.) Kt. sz. határozata: 

Szentendre Város Önkom1ányzat Képviselő-testülete az EuroVelo6 kerékpáros útvonal kijelölése 
és Szentendre területén tervezett két, Duna felett átívelő gyalogos- és kerékpáros híd kialakítása 
kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

104 



1. egyetért a Hegyen-Völgyön konzorcium által készített döntés előkészítő tanulmányban 
részletezett Euro Velo6 kerékpáros útvonal kijelöléssel - SZ-A változat fejlesztésével és 
SZ-C változat kiemelt támogatásával -, valamint a megvalósításhoz szükséges 
beavatkozásokkal és fejlesztésekkel; 

2. elfogadja a tervezett, kizárólagosan csak gyalogos-kerékpáros forgalmat biztosító 
,,gyalogos/ kerékpáros hid" elsőszámú prioritásként tö1iénő helykijelölését a Belvárosi 
Duna-korzó északi részénél, tekintettel a fejlesztés várható idegenforgalmi, kulturális 
hozadékára, melyet kiemelt látványbeli helyzeténél fogva a legmagasabb szintü szakmai 
és müvészi elvárások szerint szükséges megtervezni és megvalósítani; 

3. javasolja, hogy a Papszigeti híd és a Sztelin patak közti kerékpárút szakaszon tervezzék be 
a kerékpárút megemelését az I. fokú árvízvédelmi készültségi szint magasságáig, hogy az 
érintett te1iiletek védhetőek legyenek közepes méretű árvizek esetén; 

4. javasolja, hogy a Papszigeti híd és az elkészült belvárosi gátszakasz közötti részen a 
kerékpárút átépítésével egyidejüleg vizsgálják meg, hogy megvalósítható-e az érintett 
terület árvízvédelme, például a Szentendrén bevált mobil árvízvédelmi fallal; 

5. Szentendre Város Képviselő- testületének 77/2009. (III. 12.) Kt. sz. határozatának 2. 
pontját az alábbiak szerint módosítja: „Szigetmonostor községnek a 11 . sz. főúthoz 

kapcsolódó Duna-ági átjárását Szentendre, a Határcsárdánál (a Határcsárda épületének 
megtartását biztosító) létesítendő - a későbbiek során írásban egyeztetett müszaki 
tartalommal gyalogos-kerékpáros forgalmat biztosító és katasztrófavédelmi 
szempontoknak is megfelelő, mentő és tüzoltó autó áthaladását biztosító híd építésével 
tartja elfogadhatónak"; 

6. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1., 2., 3., 4., 5. pontban meghatározottak 
megvalósítása érdekében az érintettekkel tárgyaljon, illetve, hogy jelen határozatról az 
érintetteket tájékoztassa. 

Felelős: Polgánnester 
Határidő: azonnal 
A végrehajtásért közvetlenül felelős : 1-5. ponté1i: Főépítész, 6. pontért: Polgármester 

dr. Dietz Ferenc polgánnester: 16.29 órakor az ülést bezá1ja. 

dr. Dietz Ferenc 
polgármester 

K.m.f. 
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