
Számos levél érkezett a Csicserkó Egyesület tagjaitól, illetve érintett tulajdonosoktól, 
részletesen, több szemszögből bemutatva a területek problematikáját. Ezek összefoglalását 
és erre adott szakmai választ tartalmazza jelen dokumentum. 
 
Véleményezők: 
 
4-V      Urbán László és Urbán Szidónia 
5-V      Kali István György 
5-V      Éger György 

7-V Lázár Éva és Laczkó Gábor  

9-V Murányi Ervin  

12-V Dánosné Pillér Judit  

10-V Jenei Ákos  

13-V dr. Rózsahegyi Bea  

16-V dr. Román Sándor és Románné Bakó Krisztina 
18-V Németh Józsefné, Elsik Rudolf, Fliszár-Elsik Andrea, Dikácz Nikolett 
20-V Jóri Márta és Jóri Istvánné  
 
Összefoglalva az alábbi észrevételeket fogalmazták meg: 

Csicserkóra vonatkozó lakófejlesztési elképzelés 1992-re sőt még az 1980-as évekre 
datálható. 
2002-ben az Önkormányzat Csicserkót mintaterületnek nevezte ki. 
A területre konkrét rendezési terv készült. 
A lakóterület fejlesztési cél elképzelését Szentendre város vezetése egészen 2011 évig fenn 
is tartotta. 
 
Részletesen említik a területek megszerzésének folyamatát és az elmaradt fejlesztés negatív 
következményeit, területek pusztulását, elhanyagolódását. 
 
A TSZT és SZÉSZ tervezetből szerint a területet vegyes intézményi területnek jelölték ki, a 
lakófejlesztési lehetőséget kizárva. 
 
A terület besorolása lehetetlenné teszi a terület használatát, és így az értékesítését is. Így a 
területek elértéktelenednek. 
 
Kérdések: 
Kisajátítás és későbbi újra értékesítés fog- e történni? 
Ezzel újabb tulajdonosok kezébe kerülhet- e a terület? 
Milyen áron tervezik kivásárolni a jelenlegi tulajdonosokat? 
Milyen jogorvoslattal élhetnek? 
A tulajdonosok tulajdonjoga korlátozható-e ilyen mértékben, ilyen időtávban? 
Az eredeti tulajdonosok kezében maradhat-e a földjük? 
 
Elővásárlás esete fennáll- e? 
 
Mit építhet (ha építhet) rá a tulajdonos? 
Az eredeti tulajdonos értékesítheti-e a telkét magán-, vagy jogi személynek? 
 
A földterület mezőgazdasági, kiskertes hasznosítása szerintük nem reális cél: 
– A terület adottságai nem megfelelőek (talajminőség, öntözés, stb.) 
Má/7 – övezeti előírásait vitatja. A már kialakult telekméretekből, körülményekből kellene 
kiindulni. 
Tárolásra szolgáló gazdasági épület, sem pince, sem pihenő helyiség sem alakítható ki?!  



 
Az intézményi fejlesztés realitását kérdőjelezik meg. Közpark kijelölését kérdezik. 
 
Kéri, hogy mindezt vegyük figyelembe az új Településfejlesztési Koncepció kidolgozásánál. 
 
Lehet e tervezni egy polgármesteri Hivatal elképzeléseire, vagy csak pillanatnyi érdekeik 
szerint döntenek? 
  
Szentendre területén az építési szabályokat nem betartva épülnek társasházak.  
Szentendre lakossági összetételét ezek a társasházak hogyan változtatják meg? 
Szentendrei lakosoknak épülnek?          
             
Csicserkói földeket Szentendreiek kapták. Miért másodrendű állampolgárok ők? 
 
Üdülőterületek átalakulásának feltételei „csak” az infrastruktúra kialakulása. Nem társul hozzá 
további kötelezettség, hozzájárulás. 
 
Csicserkón a fejlesztés önköltséges lett volna – mint minta és kísérleti lehetőség. 
A Csicserkó szabályozott lakó és intézményi fejlesztés előnyeit részletezik. 
 
 
Mindezért kérik, számunkra a véleményezési szakaszban egy időpontot kijelölni, ahol a 
tulajdonosokkal részletesen ismertetnék konkrét elképzelésüket a területre vonatkozóan. 
 

Válaszok: 
 
ÁRT – 2002- ig. 
A területeken lakóterület és alközpont – oktatási és egészségügyi, intézményi, kereskedelem, 
vendéglátás, szolgáltatás funkció tervezett. Részletes rendezési terv készítését írja elő! 
 
TSZT és HÉSZ – 2002- től. 
Szerkezeti terv szinten lakóterület felhasználást irányoz elő. SZT – Nem szabályozott területek 
(lakóterület fejlesztés) megjelöléssel. 
TSZT – szöveges része rendelkezett a belterületbe vonandó fejlesztési területek esetében az 
átminősítés feltételeiről: infrastruktúra fejlesztés, városfejlesztési hozzájárulás, 
területfejlesztési társulás szükségességéről, szabályozási terv készítéséről. Rögzítette az 
általános feltételeket (pl. a lakóterületi fejlesztések túlzottan nagy arányai kerülendőek, 
túlkínálatot eredményezhet, egy térségre koncentrálódó fejlesztések kedvezőtlenek, elszórt 
megvalósulást javasol, stb.) és meghatározta a fejlesztések ütemeit. 
 
Az Önkormányzat több fórumon, számos előterjesztés/ testületi ülés keretében vizsgálata a 
megállapodás lehetőségeit. Szabályozási terv javaslatokat és szerződés tervezeteket 
értelmezett. De végleges megállapodás nem jött létre. A fejlesztéseket később 
hatástanulmány elkészítéséhez kötötte. 
2011- év végén, azaz 10 év elteltével végül a Képviselő testület kimondta, hogy a város 
területén nem kíván további lakóterületi fejlesztéseket megvalósítani, hanem kereskedelmi, 
turisztikai, sport, művészeti, oktatási, egyéb szolgáltatási és infrastrukturális fejlesztéseket 
támogat és fog létrehozni. 
Mondta mindezt abban a szellemben, miszerint a lakóterületi fejlesztés ilyen arányú 

megjelenése nem időszerű. Amire sokkal inkább szükség van, az a nem lakó funkciójú 

területek bővítése, kiszolgáló, ellátó létesítmények megjelenése, hiszen a városban erre 

komoly igény, érdeklődés, igénybevétel és tehetőképesség is lenne. Ilyen irányú fejlesztések 

javasoltak a jövőben mind meglévő beépített, mind beépítetlen területeken, amelyek a város 

prosperitását és a lakosság életszínvonalának emelését szolgálják. 



2014- ben döntött a város a fejlesztési dokumentumok (TFK, ITS) és településrendezési 

eszközök (TSZT, HÉSZ) megújításáról. 

A TFK tervezési szakaszában a korábbi lakóterület várományos külterületek sorsa kiemelt 

kérdésként került elő. A város területeinek jövőbeni sorsa koncepcionális kérdés, ez határozza 

meg a Szerkezeti terv irányait. 

A korábbi döntések értelmében a képviselő testület végül egyöntetűen a lakosságot kiszolgáló, 

vegyes használatot befogadni képes funkciók mellett tette le a voksát. 

A TSZT tehát a koncepcióban megfogalmazott fejlesztési elvek mentén alakult és rögzült – 

2016 év folyamán. Több körös Városfejlesztési Bizottság előtti egyeztetéseken, és városi 

döntéshozókkal folytatott tárgyalások során. 

A területek TSZT- ben Intézményi vegyes rendeltetésre lettek kijelölve, ez lehet jövőbeni 

fejlesztési lehetőségük. A szerkezeti terv ez által megőrzi a területek beépítésre szánt 

státuszát. Így az agglomerációs területrendezési törvény szerint is városias térségként 

maradhatnak fönn. Az intézményi vegyes rendeltetés megjelenése ugyan egy nem kiérlelt, 

nem részletezett fejlesztési koncepció szerint lett meghatározva, de a lehető legjobban ez 

tudja követni a TFK- ban meghatározott szempontokat és a területek jövőbeni értékes, 

beépíthető területté alakíthatóságát. 

Amit a kérdéseket megfogalmazók kérnek, az valójában nem szabályozási kérdés, hanem 

koncepcionális ügy. A lakóvá válás – ezek szerint hamis - ígérete helyett egy valós fejlesztési 

igény megvalósítására ad lehetőséget. A területek tehát a jövőben nemhogy 

elértéktelenednének, hanem egy újfajta hasznosítás lehetőségével gazdagodhatnak. 

A SZÉSZ – Szentendre Város új építési szabályzata, Szabályozási terve – a TSZT- re épülve, 

a jelen helyzetnek megfelelő építési és területhasználati jogokat állapít meg, így szabályoz. 

Az érintett területek jelenleg nem szabályozott, külterületi mezőgazdasági besorolású 

területek. Szentendre új szabályzata – jogszabályi előírások értelmében – a város minden 

területén meghatározza az alapvető szabályozási jellemzőket. Ez esetben a terület 

használatának megfelelő mezőgazdasági övezetet jelenít meg – Má/7 besorolással. 

A TSZT tehát a jövőbeni rendeltetést mutatja, így nem társul hozzá építési jog sem. 

A SZT hivatott egy terület építési jogait rögzíteni – övezeti paraméterek és egyéb előírások 

tekintetében. A területek jelenlegi használatának megfelelő mezőgazdasági övezet tehát – a 

nem szabályozott státusz helyett – szabályozottá teszi azokat. Nem von el sem építési, sem 

használati jogot, ezáltal semmilyen módon nem is korlátozza a területeket, tulajdonjogokat. 

Nem jelenít meg közérdekű célt sem. Így értelem szerűen sem kisajátítást, sem kivásárlást, 

sem korlátozási kártalanítást sem vonhat maga után. A tulajdonosok ugyanúgy használhatják 

területeiket, mint előtte, értékesíthetik, fenntarthatják azokat. 

Az Önkormányzat tehát nem pillanatnyi érdekei szerint dönt: Területeiről koncepciót alkot, 

jövőbeni rendeltetésüket szerkezeti tervben határozza meg. Szerződéses megállapodásokkal 

rendelkezhet egyes szabályozási kérdésekről, azaz kölcsönös megállapodás útján adhat 

építési jogokat. 

A fejlesztési programot a tulajdonosokkal közösen szeretnénk kialakítani, bevonva őket – 

Önöket az együtt gondolkodásba. 

Tekintettel a téma összetettségére és a számos érintett részvételére, konkrétan ebben a 

témában egy külön fórumot biztosítunk. 


