SZIGETSZENTMIKLÓS AGORA
ALAPHELYZET

URBANISZTIKAI ELEMZÉSEK ÉS VÍZIÓ

Szigetszentmiklós több központú település és elérte azt a méretet, hogy központjainak pontosabb

Koncepciónkban a városközpont fejlesztése elsősorban a helyieknek szól, egy élhető belső mag kialakításának

deﬁníciójára, meghatározására van szükség. A meglévő ʼmikro központokʼ jelenleg is kiszolgálják az egyes

céljával készült, habár kiemelt ﬁgyelmet kap a Duna menti tanösvény, illetve az ott áthaladó bicikliútvonal,

területeket, de a város nem rendelkezik reprezentatív-közigazgatási központtal, ami helyszínül szolgálna egy

amely az ide látogatók, illetve a helyiek rekreációs tere is. Továbbá a többi nagyobb léptékű központ helyzete

kisváros mindennapi közösségi életének, valamint a helyi rendezvényeknek. A Kis-Duna mentén erős meglévő

sem elhanyagolható, a város további bővülésével, avagy a városközpont terjeszkedésével hosszú távúan kell

szabadidős és turisztikai potenciállal rendelkező területek jelenleg leszakadnak a városról. Az úthálózat

gondolkodni. Célunk a kialakuló új városközpont arculatának megtalálása az ott létrejövő új beépítésekkel és

tekintetében meghatározó autós forgalom, illetve a hév vonala, melyek összekötik az agglomerációs

funkciókkal, a zöldfelületi tengely erősítése, gyalogos és kerékpáros összeköttetés kialakításával. A

területeket a fővárossal. Kijelölt kerékpáros útvonal egyrészt az országhatárokon is átívelő eurovelo 6 , illetve

városközpont megújítása a környező területek és utak fejlesztési potenciálját is erősítik.

a Lakihegy városrész felől érkező út, azonban mindkettő elkerüli a városmagokat.
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TERVEZÉSI TERÜLET
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KAPCSOLATOK

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROSKÖZPONT
agora - közösségi tér, polgármesteri hivatal,
közösségi ház és könyvtár,
posta, sport, kiskereskedelem, gasztronómia
szolgáltatások, templomok
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VÁROSKÖZPONT - KIS-DUNA-PART
ZÖLDFELÜLETI TENGELY
gyalogos és kerékpáros összeköttetés
zöldfelületek

A tervezési terület vegyes, kisvárosi és klasszikus kertvárosi
övezetekben fekszik és azokkal határos. Miközben több
meghatározó épülettel rendelkezik viszonylag zöld
környezetben, melyek a mindennapi kisvárosi érintkezés
helyszínei (templom, közösségi ház) az őket összekötő városi
szövet nem szolgálja ki ezeket a felmerülő igényeket, az
autós forgalom uralkodik a belső területeken. A körforgalom
túlságosan beszorítja római katolikus templom főhomlokzata
előtti teret.
Ugyanakkor rengeteg potenciállal is rendelkezik a terület. Az

KÖZPONTI
ELHELYEZKEDÉSŰ
KIHASZNÁLATLAN
TEMPLOM
BEJÁRATÁNÁL
NAGY FORGALOM
KÖZPONT HIÁNYA
NAGY BURKOLT FELÜLETEK
PARKOLÁS

PARKOLÁS

KERÍTÉSSEL
FELSZABDALT
PARKOLÁS

KÖZTERÜLET

északi részen nagy méretű befetetői területen lehetőség van
egy sűrítésre; az autóforgalom racionalizálása és a parkolók

KÖRFORGALOM A

TELEK

PARKOLÁS
MÉLTATLAN

A VÁROS

KIALAKÍTÁS

KIEMELT

peremterületekre, ill. mélygarázsokba való elhelyezésével

PARKOLÁS

KIALAKÍTÁSÚ ÉPÜLET

TELKÉN

vissza tudjuk adni az értékes központi területeket a gyalogos

NEM MEGFELELŐ

használatnak és a sokoldalú földszinti funkcióknak (teraszos

KIALAKÍTÁS

FUNKCIÓK ÉS
PARKOLÁS

étterem, kávézó, boltok, kulturális intézméynek és
szolgáltatások)

ROSSZ
MINŐSÉGŰ

Eu

rov
elo

6

BEÉPÍTÉS

AZ ÚJ VÁROSKÖZPONT
Számunkra a városközponti potenciállal rendelkező terület fejlesztése elsősorban a helyieknek szól, egy élhető
belső mag kialakítása a cél, mely tehermentesített a rajta átfutó forgalomtól és egy új méltó városközpont
kialakításának ad lehetőséget. A város fő középületei a két világháború között épültek, egymással szervetlen
kapcsolatban, így ezeknek a közintézményeknek újra pozícionálásával, az általuk térfalakkal határolt zöld és
minőségi közterületekkel szeretnénk egy pezsgő centrumot alkotni. A lehelyezett épületeinkkel egészséges
arányt kerestünk egy szellős, zöld és természetközeli kertvárosi helyzet és városi rendezvényekre is alkalmas
terek között. Fontosnak tartottuk a meglévő tervezési területen belüli és azzal kapcsolatban álló
épületállomány helyzetének javítását, bevonását az új városközpont működésébe, melyekre szintén javaslatot
tettünk. A „hiány épületek” rendezésén túl, kiemelt ﬁgyelmet kap a Szigetszentmiklós idegenforgalmiturisztikai potenciáljával való kapcsolat, vagyis a Duna menti tanösvény, amely az ide látogatók, illetve a
helyiek rekreációs tere is. A nagy volumenű beavatkozási sorozatnál elengedhetetlennek tartjuk a közlekedés
át- és megszervezését, annak hosszú folyamatát, ahogyan képes kialakulni ez a belső mag, vagyis a
változások ütemezését is kidolgoztuk.

FELTÁRULÁS A VAK BOTTYÁN UTCA IRÁNYÁBÓL
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NEM MEGFELELŐ MÉRETŰ ÉS

SZIGETSZENTMIKLÓS AGORA
KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓ

forgalomcsillapított vegyes
forgalmú útszakaszok

P20

Az élhető városközpont kialakításának fontos
előfeltétele a közlekedés átszervezése. A
Szent Erzsébet téren átmenő kétirányú
forgalmú utat egyirányúsítjuk és
átpozícionáljuk a meglévő középületek
(kultúrház, posta, bank) elé. Ennek több
előnye is van: az út jobb oldalán egy
városiasabb térfal alakul ki, másik oldalán
pedig egy tágasabb térrendszer jön létre a
templom térrel és agorával. A Losonczi utcát
az ellentétes irányban tesszük egyirányúvá.
Lehetőséget biztosítunk az előbbi két utca
időszakos lezárására nagyobb városi
események alkalmával, amit mozgatható
dézsás növényekkel oldottunk meg.
A tervezési területen 30 km/h-ás
sebességkorlátozást javasolunk.
A parkolás átszervezése során fontosnak
tartottuk, hogy a megjelenő új funkcióknak
megfelelő számú parkolóhelyet biztosítsunk,
ugyanakkor az értékes belső területeken már
ne adjunk lehetőséget parkolásra.
A kerékpáros forgalom az egyirányú utcákon
biztosított.
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TEREK ÉS TÉRKAPCSOLATOK

SZABADTÉRI SZÍNPAD/MOZI

BURKOLT ÉS ZÖLD TERÜLETEK TEMATIKÁJA

ÉPÜLETFUNKCIÓK
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Egészségügyi szolgáltatások,
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Éttermek, szolgáltatás

Iroda, szolgáltatás

TEMPLOMTÉR

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS PARKJA

VÁROSHÁZA TERE

FEJLESZTÉSI TERÜLETEK ÉS ÜTEMEZÉSI LEHETŐSÉGEK

ÖKORMÁNYZATI ÉRDEKELTSÉGŰ TERÜLETEK

FENNTARTHATÓ MEGOLDÁSOK

I. AGORA

Esőkert

Vízáteresztő burkolati rendszer

Víztározó

Zöldtetők és megújuló energiaforrás

- Szent Erzsébet téren a parkolás megszűntetése, épületek bontása
- a lakóközösség színtere, központiasodás
- hatására felértékelődik a központ
- vendéglátás a teret övező fedett-nyitott pavilonban, mellette új játszótér
- szolgáltatóház átépítése - földszinti kapcsolata erősödik (teraszos éttermek)
- templomkert megnyitása, egyesítése a Nemzeti Összetartozás parkjával
- körforgalom megszűntetése, templom tér kialakítása

III.

II. VÁROSHÁZA ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
- közintézményi funkciók központosítása
- városháza és könyvtár funkciók párosítása
- reprezentatív városháza tér
- városi rendezvények helyszíne (piac, karácsonyi, kézműves vásár)
- agóra és dísztér vizuális összekötése
- Szent Erzsébet tér és Losonczi utca intenzív forgalomcsökkentése
- parkolók a központ peremterületein

I.
II.

III. KULTÚRA
képek forrása:

- jelenlegi "sárgaház" elavult és nem tudja kiszolgálni az igényeket,
helyére új közösségi funkciókat befogadó kulturális intézmény épül
- kulturális események helyszíne (kiállítás, színház, koncert)
- parkolás peremterületeken, illetve az épület alatti mélygarázsában

https://www.phila.gov/media/20160504172218/Green-Streets-Design-Manual-2014.pdf
https://zoldteto.hu/zoldteto/zoldteto-rendszerek

BEFEKTETŐI TERÜLETEK
SPORT ÉS IRODA

EGÉSZSÉGHÁZ

- szabadtéri sportolási lehetőség, ﬁatalok parkja (streetworkout, streetball)
- későbbi "zöldtengely" gócpontja, időtöltésre alaklmas városi park
- helyi vállalkozásoknak szóló fejlesztés
- irodák, üzletek, vendéglátóhelyek és ezeket kiszolgáló mélygarázs
- térfalképzés a központba való megérkezés erősítésére
- átvezetés a kertvárosból az új városias szövetű központba

- a befektetési potenciált növeli a rendezett városközpont kialakulása
- a területen lévő épületek részben átépítésre, részben bontásra kerülnek
- a zöldtengelyhez, és az egészséges életmódhoz tartozó szolgáltatások (orvosi
rendelő, gyógyszertár, biobolt, optika)
- a közterek folytatásaként gyógynövénykert létesül

A tervezési területen belül
megkülönböztettünk önkormányzati
érdekeltségű- és magánbefektetői
akcióterületeket. A befektetői
fejlesztések függetlenül is meg
tudnak valósulni a környező területek
felértékelődése mentén. A
városközpontot alkotó önkormányzati
és kulturális épületek és közterek
megvalósulását ütemekre bontottuk.

ZÖLD AGORA
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A fenntartható megoldások a közterek rendszerétől, a burkolat- és növényválasztáson át az épületek
kialakításáig fontos szempont. Az egészséges városi mikroklíma kialakulásában nagy szerepe van a
növényzetnek, ezért a központot egy változatos, zöld városközpontnak képzeltük el. A növények
tekintetében törekedtünk az őshonos és helyi klímának megfelelő fajok kiválasztására. Az utak mentén a
meglévő fasorokat kiegészítve több helyen új fákat is ültetünk. Tervünkben a városi vízkörforgás
kialakítására korszerű és fenntartható megoldásokat javasolunk, melynek elemei az esőkertek, felszín
alatti víztározók, vízáteresztő burkolatok, intenzív zöldfelületek. A területen létrejövő új épületek
kialakításában lehetőség van fenntartható technológiák, megújuló energiaforrások és környezetbarát
anyagok felhasználására. A járható lapostetőkön intenzív zöldtetőket, a nem járható tetőkön
napelemekkel kombinált extenzív zöldtetőket terveztünk. Az épületek pozícionálásánál ﬁgyelembe
vettük a természetes szellőzés kialakításának lehetőségét, tájolást és árnyékolást is (fedett nyitott
terek) amik az energiafogyasztást csökkentik.

FELTÁRULÁS A "SPORTUTCA" FELŐL

SZIGETSZENTMIKLÓS AGORA

AKTÍV PARK ÉS FIATALOK TERE

KÁVÉZÓPAVILON LÁTVÁNYA A TEMPLOM KERTBŐL
MASTERPLAN M=1:500
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