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TÁJÉKOZTATÓ

A lakosság részvételének megvalósulásáról a

Szentendre HÉV-Volán végállomásnál kialakítandó kereskedelmi, szolgáltató és

közfunkciót ellátó központ fejlesztése kapcsán

a 2021. április 07. és 2022. április 14. közötti időszakban

Szentendrén a Dunakanyar körúti SPAR áruház 2021. április 07-én keletkezett tűzben teljesen
odaveszett. A tűzeset sajnálatos következményeként nem csak a közvetlen környék kereskedelmi
ellátásában keletkezett zavar, hanem a SPAR-ban bevásárló és a Volán buszpályaudvarról a térségbe
tovább utazók ellátásában is.

A sajnálatos esemény ugyanakkor lehetőséget kínál a város ezen központjában a kereskedelmi,
szolgáltatási, egészségügyi és közfunkciók már régóta időszerű fejlesztésére.

A városvezetés az Ábrányi Emil Programban szemléletváltásra kötelezte magát az egyes döntések
előkészítésében: “A helyi lakosságot érintő döntésekbe minden érintett lakost és lakóközösséget
bevonva közösen végigbeszéljük a problémát, bemutatjuk és kidolgozzuk a javasolt megoldást,
beépítjük a javasolt módosításokat, majd az így előkészített javaslatról dönt a képviselő-testület.
Bevonjuk az érintetteket a döntésekbe.”

A lakossági részvétel hatásos lebonyolítása érdekében egy többlépcsős modellt dolgoztunk ki, amely
az egyes események tervezése és megvalósítása során a kereteket képezte. Ennek a keretnek a
következő szintjeit határoztuk meg:

1. szint: folyamatos TÁJÉKOZTATÁS a város hivatalos honlapján, a Szentendrei Hírlevélen, a
Szentendre és Vidéke újságban megjelent cikkeken keresztül.

2. szint: VÉLEMÉNYKÉRÉS a fejlesztés által megvalósítható funkciókról és elvárásokról
kérdőíves felméréssel.

3. szint: PÁRBESZÉD kialakítása a lakosság aktív szereplőivel a problémák feltárása és a
megoldási lehetőségek keresése és kidolgozása érdekében:

a. Közösségi Kávéház rendezvények
b. rajzos utcai véleménykérés és
c. középiskolai diákok projekt-alapú oktatásában való együttműködésen keresztül.

A lakossági részvételi folyamat során megfogalmazódott szempontokat átlátható módon beépítettük a
beruházói pályázat értékelési rendszerébe, továbbá a majd kiválasztott beruházóval a Szentendrei
Építési Szabályzat (SZÉSZ) egyeztetési feladatai között is szerepelni fognak.

A fejlesztés elkövetkező szakaszaiban továbbra is nagy hangsúlyt helyezünk a lakosság részvételének
különböző szinteken való kialakítására, az érintettek bevonására.

1



A lakossági részvétel mérföldkövei időrendben:

2021.04.07: https://szentendre.hu/leegett-a-hev-megallo-melletti-spar-aruhaz/
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2021.04.08:
https://szentendre.hu/koszonet-az-oltasban-resztvevoknek/
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2021.04.08: legelső megbeszélés, (legutolsó megbeszélés: 2021.08.12)

A SPAR áruház tulajdonosaival, a bérlőkkel, továbbá a tűzben érintett kisboltok tulajdonosaival

számos megbeszélést tartottunk a kialakult helyzet lehetséges kezeléséről, tájékozódtunk a felmerült

problémákról, és tájékoztatást adtunk a fejleményekről.

2021.04.13: https://szentendre.hu/itt-a-lehetoseg-a-varos-kozlekedesi-csomopontjanak-megujitasara/
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2021.05.21: https://szentendre.hu/majus-26-tol-indul-a-spar-bevasarlobusz-jarat/
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2021.05.21:

Vitézy Dávid, vezérigazgatótól (Budapest Fejlesztési Központ) kapott 2021.04.17-én kelt levelében

tájékoztatott, hogy a fejlesztési elképzelések kiterjednek a H5 HÉV szentendrei végállomására is,

továbbá tájékoztatást kért helyszínre vonatkozó  helyi igényekre alapozott fejlesztési elképzelésekről.

A 2021.05.21-én elküldött válaszlevelünkben Szentendre Város Önkormányzata részvételt,

partnerséget és együttműködést ajánlott, valamint megküldte a fejlesztésre vonatkozóan a város

hosszú távú és rövid távú céljait, és egyéb tervezéshez szükséges információkat.

2021.08.04:
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2021.08.16:

Levélben fordultunk Vitézy Dávid, vezérigazgatóhoz (Budapest Fejlesztési Központ) és ajánlatot

tettünk a BFK becsatlakozására a közös tervezési munkába, a fejlesztések kapcsán szükségessé váló

területrendezési eszközök közös kialakítására.

A 2021.08.31-én kelt válaszlevélben a BFK 2021. október végére ígérte megküldeni az engedélyezési

tervek egyeztetési változatát.

2021.09.15:

A Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter részére írt 2021.09.15-én írt levelünkben

megismételtük kérelmünket a szentendrei H5 HÉV végállomás, Volán buszpályaudvar területének

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű fejlesztési területté nyilvánítására.

2021.09.16:

A Szentendre HÉV-Volán végállomásnál kialakítandó kereskedelmi, szolgáltató, egészségügyi és

közfunkciókat ellátó központ fejlesztésére a Hivatalon belül munkacsoport dolgozik.
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2021.11.18: https://szentendre.hu/az-allomas-kornyekenek-atfogo-fejleszteset-szorgalmazza-a-varos/

Milyen legyen a HÉV-végállomás és a VOLÁN-buszpályaudvar
szomszédságában, a leégett Spar környékén kialakítható kereskedelmi és
szolgáltató központ Szentendrén? A kérdéshez kapcsolódó kérdőívet
nyomtatott és internetes formában is eljuttatja a városvezetés az itt élőkhöz.
Az alábbi írás a téma hátterét ismerteti.

Mi legyen a leégett SPAR környékén? Mondja el Ön is véleményét!Az igényfelmérő
kérdőív online IDEKATTINTVA tölthető ki >>>

A Dunakanyar körúti SPAR-áruház 2021. április 7-én este pár óra alatt a lángok
martalékává vált. A megdöbbentő erejű tűzeset el nem hanyagolható ellátási zavart
eredményezett: az alapvető élelmiszerek és sok egyéb hasznos áru beszerzésének
lehetőségét nem csak a helyiek, de a térségbe tovább utazók is hiányolják. A
belvárosban és az állomás melletti Rózsakert lakótelepen élők, különösen az
idősebb korosztály tagjai számára segítséget jelent, hogy a szentendrei Ford Közép-
és Kelet Európai Értékesítő Kft. felajánlásának köszönhetően május végétől hetente
többször ingyenes kisbusszal járhatnak bevásárolni, de ez végleges megoldásnak
természetesen nem tekinthető.

A rendkívüli helyzet lehetőséget kínál a városnak ezen a központi jelentőségű
területén a kereskedelmi, szolgáltatási, egészségügyi és egyéb közszolgáltatási
funkciók régóta időszerű fejlesztésére. Ez nemcsak a 29 ezer szentendrei polgár,
hanem a szentendrei járás 80 ezer lakosának és az idelátogató turistáknak az
érdekét is szolgálná. Az önkormányzat ezért a területnek a HÉV- és
VOLÁN-állomások korszerűsítésével összehangolt, egységes fejlesztését
szorgalmazza.
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Régi vágya ez Szentendrének. Az elmúlt húsz évben több koncepció is készült az
üzletközpont megújítására, a megvalósítási folyamat azonban a forráshiány mellett
döntően a rendezetlen tulajdonviszonyok miatt rendre megakadt. Amennyiben
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdasági területté nyilvánítaná
a kormány az intermodális közlekedési csomópont, valamint a közszolgáltató és
kereskedelmi funkciókat betöltő fejlesztések területét, akkor sokkal hamarabb,
egységes építészeti és közlekedés koncepció alapján lenne megvalósítható a város
és a térség életében jelentős urbanisztikai fejlesztés. Ennek érdekében Fülöp Zsolt
polgármester a tűzeset másnapján levelet írt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget
vezető miniszternek, majd a kérelmet szeptemberben megismételte.

Pozitív válasz esetén minden eljárás, a jogi, építészeti, kivitelezői határidők
lényegesen lerövidülnek és ezzel felgyorsítható lenne a projekt megvalósítása. A
terület tulajdonviszonyainak rendezése, valamint az építési szabályzat átalakítása
ugyanis mind az elővárosi közlekedés, mind a kiegészítő kereskedelmi és
közszolgáltatási funkciókat létrehozó fejlesztésekhez nélkülözhetetlen.

A jogi helyzet összetettségéhez hozzátartozik, hogy még nem zárult le a biztosítási
folyamat sem: a biztosító, a leégett felépítmény kezelője (Pikk-Terc Kft.) és az
áruházat működtető Spar-Invest Kereskedelmi Kft. álláspontja nem egyezik; és mind
a mai napig nincs lezárt tűzvizsgálói jelentés az esetről.

A Budapest Fejlesztési Központ (BFK) és a MÁV-HÉV Zrt. konzorciumának
irányításával a HÉV fejlesztésének tervezése 2020-ban megkezdődött. A kezdeti
elképzelések szerint a pályatest és a hozzá tartozó biztonsági berendezések
felújítása, a sebességkorlátozások megszüntetése és a megállók
akadálymentesítése volt a cél, de mára jelentős előrelépés történt: a fejlesztési
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tervekben már az állomások korszerűsítése is szerepel. Ezt a szentendrei
városvezetés is örömmel fogadta. A továbblépés érdekében a helyi építési
szabályzat felülvizsgálatát elindítottuk, és kezdeményeztük, hogy a tervezési
munkálatokba vonják be a város főépítészét. A Szentendre és Vidéke lapzártájának
idején érkezett tájékoztatás szerint először a budapesti szakaszon tervezett
fejlesztéseket, a Batthyány tér és Kaszásdűlő közötti táv bírálati szakaszban tartó
engedélyes szintű terveit ismerhetik meg az érdeklődők. Az agglomerációs
szakaszról későbbi időpontban ad tájékoztatást a BFK.

A szentendrei önkormányzat törekvése változatlan, az állami szereplőkkel
együttműködve szeretnénk elérni a közös célt: a mai kor igényeit kielégítő
intermodális közlekedési, és különböző szolgáltatásokat, köztük közszolgáltatásokat
is nyújtó központ fejlesztését. A beruházás jelentős hozzájárulást jelentene a
fenntarthatóság korkövetelménye szempontjából is: a parkolási igényeket kielégítő
infrastruktúrájával reális alternatívát kínálna a tömegközlekedés választása iránt
fogékony lakosság számára és ezáltal csökkenne a városon keresztül haladó autós
forgalom okozta levegő- és zajszennyezés.

A beruházás előkészítésével az önkormányzati hivatalon belül külön munkacsoport
foglalkozik; a beruházó kiválasztását szolgáló pályázat részleteiről a
képviselő-testület dönt. A témával kapcsolatos aktualitásokról kiemelten tájékoztatjuk
a szentendreieket és a város vonzáskörzetében élőket. Észrevételeikre számítunk!

December 15-ig várjuk a véleményeket, javaslatokat!

Az igényfelmérő kérdőív segítségével a szentendrei lakosok és a térségben élők
szempontjait szeretnénk megismerni annak érdekében, hogy a megújuló városrész
kialakítása mindannyiunk megelégedésére szolgáljon. A 2021. december 15-ig
beérkezett elektronikus és papír alapon kitöltött kérdőíveket összesítjük, az
eredményt publikáljuk a város hivatalos honlapján, heti hírlevelében és a Szentendre
és Vidéke lapban. A lakosság véleményét figyelembe vesszük a fejlesztési folyamat
során. A kérdőív 17 kérdésből áll, figyelmes kitöltése mintegy 10 percet vesz
igénybe. Online kitölthető ITT >>>

Aki a Szentendre és Vidéke 2021. november 17-én megjelent számában nyomtatott
formában közzétett kérdőívet töltötte ki, a kérdőívet leadhatja a városrészi
költségvetés megvalósítása során bevált alábbi gyűjtőhelyeken:

● Városháza, Városház tér 1.
● Üveges Műhely, Telep utca 14.
● Sarki Csemege & Falatozó, Vasúti villasor 45.
● Zeke pékség, Hamvas Béla u. 2
● Panificio il Basilico, János u. 2.
● CBA Élelmiszerbolt, Füzespark, Nyár u. 2.
● Príma Pék, Sztaravodai út 3.
● Falatka Cukrászda, Szentlászlói út 118.
● Izbég ABC, Szentlászlói út 99.
● Pásztor Mini ABC, Pásztor utca Kút utca sarok
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● Pismány kézműves pékség, Barackos út 39.
● Friss ABC, Berkenye u. 1.

Kapcsolódó anyag: Török Katalin: Szemelvények a HÉV-végállomás és
környékének történetéből
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2021. 12.15: https://szentendre.hu/szentendren-szentendre-nelkul-bemutattak-a-hev-atepitesi-terveit/

SZENTENDRÉN SZENTENDRE NÉLKÜL –
BEMUTATTÁK A HÉV ÁTÉPÍTÉSI TERVEIT
A Budapesti Fejlesztési Központ rekonstrukciós terveit december 15-én Vitézy
Dávid, a BFK vezérigazgatója a Fidesz helyi országgyűlési képviselő jelöltjével
közösen ismertette. Bár az esemény Szentendrén, az Offline Centerben volt, a
városvezetés nem kapott meghívást rá. Fülöp Zsolt a tervek kapcsán felmerült
kérdéseket tisztázó tárgyalásokat kezdeményezett. A városvezetés érveinek
kifejtésére 2022. január 12-ére kitűzött online egyeztetés formájában adott
lehetőséget a BFK. A 11-es út felújítását is befolyásolhatják a bemutatott
elképzelések: a két nagy beruházás összehangolásának érdekében Pilis
Dániel alpolgármester levélben fordult a Magyar Közút illetékeseihez.

„Szentendre területén megvalósuló beruházás esetén elfogadhatatlan, hogy az
együttműködés elemi normáival szakítva úgy mutatják be a H5-ös HÉV vonalának
és végállomásának felújításával kapcsolatos terveket, hogy az eseményre a
szentendreieket képviselő választott politikusokat meg sem hívják – reagált a hírre
Fülöp Zsolt, hangsúlyozva, hogy a kampányolás logikája helyett a helyi politikában
vissza kellene térni a józan együttműködés útjára. – Ennek reményében a terület
egységes fejlesztéséért végzett közös munkára készülünk, hiszen a cél közös: a
Szentendrén és környékén élők életminőségét javító, a mai kor igényeit kielégítő
intermodális közlekedési, és különböző szolgáltatásokat, köztük közszolgáltatásokat
is nyújtó központ megvalósítása.”

(A borítóképen Vitézy Dávid az Offline Centerben. Kép forrása: bfk.hu)

Frissítés 1: Fülöp Zsolt pénteken több sürgető témát felvetve levélben
kezdeményezte a tárgyalások folytatását, emlékeztetve arra, hogy a korábbi
találkozók során csak fejlesztési irányokról esett szó, konkrét építészeti és
információkat nem kapott a város, és Szentendre főépítészével sem egyeztettek.
Arról is csak az Offline Centerben tartott fórumon elhangzottak alapján értesültek,
hogy az intermodális csomópont mellett a szomszédos, önkormányzati területre is
kiterjedő látványterveket készíttetett a BFK.
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Frissítés 2: A BFK -tól érkezett telefonos értesítés szerint a találkozóra – online
egyeztetés formájában – 2022. január 12-én kerülhet sor.

Frissítés 3: A bemutatott tervek a 11-es út felújításával kapcsolatos eddigi
döntésekkel kapcsolatban is több kérdést felvetnek. A két nagy beruházás
összehangolásának érdekében, a szentendreiek érdekeit képviselve Pilis Dániel
alpolgármester levélben fordult a Magyar Közút illetékeseihez.

A leégett Spar környékének megújítását szolgáló beruházás előkészítésével az
önkormányzati hivatalon belül külön munkacsoport foglalkozik. A döntést előkészítő
folyamat részeként a lakosság véleményét, igényeit felmérő kutatás indult, a
december 15-ei határidőig a kérdőívet interneten és nyomtatásban is kitölthették az
érdeklődők. A részvételt köszönjük, a kutatás eredményét a honlapon is közöljük.

2021. 12.16:
https://szentendre.hu/wp-content/uploads/2021/12/PM-62-2021.12.16.-H5-HEV-vegallomas-fejlesztes
e-egyeztetes-kezdemenyezese.pdf

Vitézy Dávid Iktatószám: PM-62-2021.12.16.
vezérigazgató

Budapest Fejlesztési Központ Budapest

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Ahogy az Vezérigazgató úr előtt is ismert, az önkormányzat nevében többször kezdeményeztem egyeztetést a
H5 HÉV fejújításával kapcsolatban, kiemelten a HÉV végállomás és Volán pályaudvar megújítására.

Mint bizonyára Vezérigazgató úr is emlékszik rá, első megbeszélésünkkor jelezte, hogy nagy felújításra ne
számítsunk, a pálya- és forgalomirányító jelzőrendszer korszerűsítés és a megállók akadálymentesítése, illetve új
szerelvények beszerzése az elsődleges cél.

Ezen a megbeszélésen jeleztem Önnek, hogy a HÉV végállomás teljes újratervezése szükséges.

Örömmel tapasztaltam, hogy a fejlesztés jelentősen bővült, azonban az önkormányzat többszöri kérése ellenére
érdemi egyeztetés a mai napig nem valósult meg. Az Önkormányzat és a BFK közötti egyeztetéseken csak
fejlesztési irányokról volt szó, a HÉV végállomásra vonatkozó konkrét építészeti és közlekedési információkat
nem kaptunk, Szentendre főépítészével nem egyeztettek.

A végállomásnál található áruház leégése óta következetesen – már a Gulyás Gergely miniszter úrnak írott
áprilisi levélben is – a terület összehangolt fejlesztését szorgalmazta a város. A tervezési folyamatok
egyeztetésére ennek ellenére nem került sor, ahogy arról is csak a Szentendrén – meghívásunk nélkül – tartott
fórumán elhangzottak alapján értesültünk, hogy az intermodális csomópont tervezését kiterjesztették a
szomszédos, önkormányzati területre is.

A Vezérigazgató úr által 2021. 12.15-én Szentendrén az Offline Centerben bemutatott tervekkel kapcsolatban,
amelyek érintik az állami és az önkormányzati tulajdonokat is, az alábbi témákban javaslok tárgyalásokat:

- a tervezett HÉV állomás és busz állomás közúti és gyalogos kapcsolatai
- építészeti egyeztetés az Önök által elkészített tervekről
- az állami és önkormányzati területek határainak pontosítása, tulajdonjogok és használati jogok

tisztázása
- közműegyeztetés.
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A tervezett tárgyalásokra akár még karácsony előtt is sor kerülhet, várom Vezérigazgató válaszát és időpont
javaslatait.

Szentendre, 2021. december 16.

Tisztelettel:

Fülöp Zsolt
polgármester

2021. 12.23:
https://szentendre.hu/magyar-kozut-a-11-es-ut-es-a-hev-rekonstrukcioja-idoben-nem-esik-egybe/

MAGYAR KÖZÚT: A 11-ES ÚT ÉS A HÉV
REKONSTRUKCIÓJA IDŐBEN NEM ESIK EGYBE

A 11. sz. főutat is érintő kérdésekben az év derekától folynak egyeztetések a
két beruházó között. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Budapesti Fejlesztési
Központ illetékeseinek azóta jelezte, hogy a HÉV végállomás és környezete
rekonstrukciójának tervezési folyamatába Szentendre városát is be kellene
vonni – tájékoztatta Pilis Dániel alpolgármestert a Magyar Közút megyei
vezetése. Miután a két projekt a Magyar Közút tájékoztatása alapján időben
elkülönül, és a 11-es rekonstrukciójának várható kezdődátumát 2022
tavaszára, kivitelezési időtartamát pedig 15 hónapra jelezte előre a Magyar
Közút, ezért valószínűsíthető, hogy a HÉV végállomás állami fejlesztésére a
2023. év második felénél hamarabb nem fognak sort keríteni.

Szentendre alpolgármestere azok után fordult tájékoztatást kérve levélben a Magyar
Közút illetékeseihez, hogy a Budapesti Fejlesztési Központ – 2021. december 15-én
Vitályos Eszter, a Fidesz választókerületi elnöke közreműködésével, a városvezetés
meghívása nélkül Szentendrén – ismertette a H5 HÉV-végállomást fejlesztő
elképzeléseit és a bemutatott tervek a 11-es út felújítását előkészítő eddigi
döntésekkel kapcsolatban is több kérdést felvetettek.

Magyari László megyei igazgató és Móricz Judit megyei fejlesztési és felújítási
osztályvezető válaszlevelükben hangsúlyozták: „a BFK beruházásában a jövőben
megvalósuló fejlesztések időben elkülönülnek egymástól, a 11. sz. főút Magyar
Közút Nonprofit Zrt. beruházásában megvalósuló felújítására nincsenek hatással, az
időben nem hátráltatják.”

A 11-es rekonstrukciójáról Fülöp Zsolt polgármester kezdeményezett tárgyalást: a
városvezetés érveinek kifejtésére 2022. január 12-ére kitűzött online egyeztetés
formájában adott lehetőséget a BFK.
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2021. 12.29:
https://szentendre.hu/az-allomas-kornyekenek-fejlesztese-elkeszult-a-kerdoivek-osszesitese/

AZ ÁLLOMÁS KÖRNYÉKÉNEK FEJLESZTÉSE –
ELKÉSZÜLT A KÉRDŐÍVEK ÖSSZESÍTÉSE
Milyen legyen a HÉV-végállomás és a Volán-buszpályaudvar
szomszédságában kialakítható kereskedelmi és szolgáltató központ
Szentendrén? címmel tett közzé igényfelmérő kérdőívet a városvezetés 2021
novemberében. A december 15-ei határidőig összesen 933 válasz érkezett. Az
online és papíron kitöltött kérdőívek összesítése alapján kirajzolódó
eredményt az önkormányzat elemzi, értékeli és felhasználja a további tervezési
munkák megalapozásához. Részletes tájékoztatónk az alábbiakban olvasható.

Az igényfelmérő kérdőívet 2021. november közepén tettük közzé a város hivatalos
honlapján, valamint nyomtatásban a Szentendre és Vidéke 2021. november 17-én
megjelent, 18. számában. A kérdőív célja az volt, hogy segítségével a szentendrei
lakosok és a térségben élők szempontjait megismerje a városvezetés, annak
érdekében, hogy a megújuló városrész kialakítása mindannyiunk megelégedésére
szolgáljon. A 2021. december 15-ig beérkezett kérdőívek összesítése alapján az
eredményt a város hivatalos honlapján, heti hírlevelében és a Szentendre és Vidéke
című lapban ismertetjük.

Mi indokolta a lakosság bevonását?

A Dunakanyar körúti SPAR-áruház 2021. április 7-én este pár óra alatt a lángok
martalékává vált. A megdöbbentő erejű tűzeset el nem hanyagolható ellátási zavart
eredményezett: az alapvető élelmiszerek és sok egyéb hasznos áru beszerzésének
lehetőségét nem csak a helyiek, de a térségbe tovább utazók is hiányolják. A
rendkívüli helyzet lehetőséget kínál a városnak ezen a központi jelentőségű területén
a kereskedelmi, szolgáltatási, egészségügyi és egyéb közszolgáltatási funkciók
régóta időszerű fejlesztésére. Ez nemcsak a 29 ezer szentendrei polgár, hanem a
szentendrei járás 80 ezer lakosának és az idelátogató turistáknak az érdekét is
szolgálná. Az önkormányzat ezért a területnek a HÉV- és VOLÁN-állomások
korszerűsítésével összehangolt, egységes fejlesztését szorgalmazza.

Hányan töltötték ki a kérdőívet?

Az online kérdőívet a 2021. november 17. és 2021. december 15. közötti
időszakban, egy e-mail címről egyszer volt lehetőség kitölteni. Az online kérdőívre
788 válasz érkezett. A Szentendre és Vidéke mellékleteként közzétett nyomtatott
kérdőívet a 2021. november 17. és 2021. december 15. közötti időszakban
terjesztettük, és a kihelyezett gyűjtőládákból folyamatosan begyűjtöttük. A
kinyomtatott kérdőívekre 145 választ kaptunk. A összesítéskor 788 + 145 = 933
kérdőív állt rendelkezésünkre.

Kérdések és válaszok

A nyomtatott kérdőív 17, az online változata 19 kérdésből állt.
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1. Melyik település lakója Ön? Válasszon a legördülő listából! (N_online=788)

2. Eddigi tapasztalatai alapján Ön milyen módon és milyen gyakorisággal
közelítené meg a HÉV-végállomás és a Volán-buszpályaudvar
szomszédságában kialakítható kereskedelmi és szolgáltató központot?
(N_online=788)
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3. Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy a HÉV-végállomás, a
Volán-buszpályaudvar és a kereskedelmi és szolgáltató központ új funkciókkal
és bővített parkolási lehetőségekkel megújuljon? (N=933)

4. Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy a kereskedelmi és szolgáltató központ
városképi egységet alkosson a HÉV-végállomással és a
Volán-buszpályaudvarral? (N=933)

5.Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy a HÉV-végállomás és a
Volán-buszpályaudvar szomszédságában kialakítható kereskedelmi és
szolgáltató központban legyen lehetőség rövid távú parkolásra és P+R
parkolásra, azaz az autót lehessen hátrahagyni a közösségi közlekedésre
váltáskor? (N=933)
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6. Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy a HÉV-végállomás és a
Volán-buszpályaudvar szomszédságában kialakítható kereskedelmi és
szolgáltató központban legyen lehetőség kerékpár tárolására a közösségi
közlekedésre váltáskor? (N=933)
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7. Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy a HÉV-végállomás és a
Volán-buszpályaudvar szomszédságában kialakítható kereskedelmi és
szolgáltató központban legyen élelmiszer nagyáruház? (N=933)

8. Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy a HÉV-végállomás és a
Volán-buszpályaudvar szomszédságában kialakítható kereskedelmi és
szolgáltató központban legyenek nem csak élelmiszer nagyáruházak? (N=931)
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9. Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy a HÉV-végállomás és a
Volán-buszpályaudvar szomszédságában kialakítható kereskedelmi és
szolgáltató központban legyenek egyedi kínálatú kisboltok és szolgáltatásokat
nyújtó egységek? (N=933)

10. Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy a HÉV-végállomás és a
Volán-buszpályaudvar szomszédságában kialakítható kereskedelmi és
szolgáltató központban legyenek gyorséttermek? (N=933)
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11. Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy a HÉV-végállomás és a
Volán-buszpályaudvar szomszédságában kialakítható kereskedelmi és
szolgáltató központban legyenek sportolásra lehetőséget kínáló egységek?
(N=930)

12. Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy a HÉV-végállomás és a
Volán-buszpályaudvar szomszédságában kialakítható kereskedelmi és
szolgáltató központban legyenek elérhetőek különböző szolgáltatók
ügyfélszolgálatai? (N=931)

32



13. Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy a HÉV-végállomás és a
Volán-buszpályaudvar szomszédságában kialakítható kereskedelmi és
szolgáltató központban legyen turistákat útbaigazító iroda? (N=932)

14. Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy a HÉV-végállomás és a
Volán-buszpályaudvar szomszédságában kialakítható kereskedelmi és
szolgáltató központban külön bejárattal vagy különálló épületben legyenek a
felnőtt háziorvosi rendelők? (N=933)
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15. Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy a HÉV-végállomás és a
Volán-buszpályaudvar szomszédságában kialakítható kereskedelmi és
szolgáltató központban külön bejárattal vagy különálló épületben legyenek a
gyermek háziorvosi rendelők? (N=933)

16. Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy a HÉV végállomás és a Volán
buszpályaudvar szomszédságában kialakítható kereskedelmi és szolgáltató
központban legyen külön bejárattal vagy különálló épületben a SZEI
rendelőintézet? (N=933)
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17. Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy a HÉV-végállomás és a
Volán-buszpályaudvar szomszédságában kialakítható kereskedelmi és
szolgáltató központban és annak közvetlen környezetében művészeti
alkotások is ki legyenek állítva? (N=932)

18. Ön milyen eddig fel nem sorolt funkciókat szeretne telepíteni a
HÉV-végállomás és a Volán-buszpályaudvar szomszédságában kialakítható
kereskedelmi és szolgáltató központba? (N=933)

Egy kitöltő több javaslatot is tehetett. A javaslatokat 80 kategóriába soroltuk, ezekből
a leggyakoribbak a következők voltak:

1. zöldpark/pihenőkkel/zöldtető (52)

2. nyilvános WC (51)

3. bankfiók/bankautomata/valutaváltó (45)

4. kávézó/internettel/terasszal (40)

5. mozi/előadóterem/kulturális központ (36)

6. játszóház/játszótér/gyermek szabadidőközpont (30)

7. gyógyszertár (30)

8. kerékpár/roller/bérlés/szervíz/bolt (21)

9. önkiszolgáló étterem/büfé/söröző/gyorsétterem (20)
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10. posta (18)

11. kormányablak/földhivatal/okmányiroda (18)

12. non-stop biztonsági szolgálat/rendőrségi/rendészeti jelenlét (18)

19. Állítsa fontossági sorrendbe, hogy Ön számára mennyire fontos, hogy a
HÉV-végállomás és a Volán-buszpályaudvar szomszédságában kialakítható
kereskedelmi és szolgáltató központban helyet kapjanak a következő
funkciók? (N=790)

∗HO = háziorvosi

További lépések

A kérdőív összesítését a város vezetése 2022 januárjában elemzi és értékeli, és
felhasználja a további tervezési munkák megalapozásához.

Még egyszer köszönjük bizalmukat és együttműködésüket, és reméljük, hogy a
jövőben is számíthatunk a véleményükre.

Boldog és sikeres új esztendőt kívánunk 2022-re!

Megjegyzés:

A kérdőívre kapott visszajelzésekre reagálva a városvezetés a HÉV-végállomás és a
Volán-buszpályaudvar szomszédságában kialakítható kereskedelmi és szolgáltató központban
az egészségügyi funkciók telepítésének lehetőségéről lemondott, a várost és a járást
kiszolgálni képes egészségügyi intézményrendszer fejlesztésére a jövőben más megoldásokat
keres.
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2022. 01.14: https://szentendre.hu/kesz-helyzet-ele-allitotta-a-bfk-az-onkormanyzatot/
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2022.02.04:
https://szentendre.hu/modositott-tervek-keszulnek-az-allomas-kornyekenek-fejlesztesere/
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2022.03.11:
https://szentendre.hu/kozossegi-kavehaz-mit-szeretnenek-a-szentendreiek-a-spar-helyen-latni/
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2022.03.18: https://szentendre.hu/kozossegi-kavehaz-kozlekedes-az-allomas-kornyeken/
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2022.03.25:

https://szentendre.hu/mi-legyen-a-leegett-spar-helyen-kavezo-a-teton-amfiteatrum-mint-talalkahely/
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2022.04.01:
https://szentendre.hu/mi-legyen-a-leegett-spar-helyen-rajzos-velemenykeres-az-allomason-video/
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2022.04.13:
https://szentendre.hu/moriczos-diakok-arrol-hogy-minek-kellene-megvalosulnia-a-leegett-spa
r-helyen/
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