
Meghívó lakossági fórumra és közösségi gyűlésre! 

Tisztelt Szentendrei Polgár! 

Szentendrén már évek óta városrészi költségvetés keretében lakossági javaslatok és szavazatok alapján valósítunk meg 

projekteket. 2021-ben a Vasúti villasor közlekedési rendjének újragondolása, alapvetően a forgalomcsillapítása került 

kiválasztásra, mint megvalósítandó projekt. 

Az elmúlt években, ebben a lakóövezetben, illetve a környezetében jelentős fejlesztések, építkezések zajlottak, amelyek 

nagymértékben megterhelték ennek az övezetnek a forgalmát. Számottevően megnövekedett az átmenő forgalom, ennek 

következményeként a 30-as tábla korlátozásait sok esetben lépték át az ott közlekedők. Ezzel veszélyeztetve az ott élők 

biztonságát, de a nyugalmát is. 

Jogosan merült fel tehát, hogy a városrész lakóinak biztonsága és nyugalma érdekében változtatások történjenek a 

meglévő forgalmi rendben. 

Az Önkormányzat számára egyébként is időszerűvé vált (5 évente törvényi kötelezettsége felülvizsgálatot végezni) a 

megváltozott körülmények miatt az övezet forgalomtechnikai átvizsgálása és a szükséges változtatások megvalósítása. 

A lakosok jelzései alapján ez mindenképpen aktuális megoldandó feladattá vált. 

A városrészi költségvetés szavazása nyilvánvalóan igazolta, hogy lépéseket szeretnének a helyi lakosok. Az 

Önkormányzat mérlegelte a problémát, bár a városrészi költségvetés szűkös anyagi keretet biztosított csak a megoldásra. 

A lakosok érdekeit előtérbe helyezve, hosszú távú megoldást keresett a Hivatal a forgalom lassítására. 

Önkormányzati határozat által biztosított költségkeret terhére szakértői tervet készítettek, melyben igyekeztek az ott 

élők problémáit orvosolni. A terv elkészült, az önkormányzat 2021 februárjában lakossági fórumot szervezett, de sajnos 

szerény részvétellel zajlott a tájékoztató. Az ott megjelent lakosok közül néhányan kiegészítést fűztek a tervekhez. Más 

lakosok 2021 áprilisában írásos petíció formájában jelezték, hogy problémásnak tartják a tervben szereplő 

változtatásokat. Az Önkormányzat számára fontos a városrészben lakó emberek véleménye, ezért megvizsgálta a 

beadvány érveit, javaslatait. 

A projekt megvalósítása már majdnem egy éve húzódik, ezért a Hivatal szeretné a megfelelő kompromisszumos 

megoldást megtalálni Önökkel, hogy megkezdődhessen az övezet biztonságosabbá tétele. 

Két fórumon is szeretnénk Önöket tájékoztatni a jelenlegi tervről és az alternatív lehetőségekről, és meghallgatni, 

összegyűjteni véleményüket, észrevételeiket ezzel kapcsolatban. 

Szeptember 30-án kitelepülünk egy sátorral, a lakossági fórumon áttekinthető lesz a terv, jelen lesz szakértő is, és 

Drávucz Zsolt, az Önök képviselője. Egyúttal lehetőség nyílik az Önök által egyéb témákban felvetett kérdések 

megbeszélésére is. 

LAKOSSÁGI FÓRUM 

Helyszín: a Szatmári utca és a Mathiász utca kereszteződése 

Időpont: 2022. szeptember 30. péntek, 16:00 óra 

 

Október 5-én a Városházán közösségi gyűlés keretében ismét bemutatjuk a tervet. Független szakértő felvázolja a 

tervezet előnyeit és hátrányait, megvitatjuk, hogy milyen megoldást tartanának Önök a legjobbnak. Az érvek, ellenérvek 

meghallgatása után szavazásra bocsátjuk, hogy mi valósuljon meg. Szeretnénk, ha megtisztelnének jelenlétükkel, 

meghallgatnák javaslatainkat, együtt átnéznénk a terveket és együtt gondolkodnánk a megoldáson. 

KÖZÖSSÉGI GYŰLÉS 

Helyszín: Városháza díszterme 

Időpont: 2022. október 5. szerda, 18:00 óra 

 

Bízunk benne, hogy a saját nyugalmuk és biztonságuk biztosítása érdekében partnerek lesznek ebben a folyamatban, 

eljönnek konzultálni a tervekről és ott lesznek a közösségi gyűlésen október 5-én a Városházán. 

Legyen részese a döntésnek, tegyen környezete biztonságáért! 

Bemutatjuk a jelenlegi teljes forgalomtechnikai tervet, amennyiben kérdése, véleménye van, jöjjön és mondja el, csak 

együtt tudunk jó megoldást találni.


