
A Csicserkó Egyesület tagjai és több érintett tulajdonos által megfogalmazott észrevételek: 
 
4-V Urbán László és Urbán Szidónia 
 
Csicserkóra vonatkozó lakófejlesztési elképzelése 1992-re sőt még az 1980-as évekre 
datálható. 
2002-ben az Önkormányzat Csicserkót mintaterületnek nevezte ki. 
Az Önkormányzat kérésére konkrét rendezési terv készült 
A TSZT és SZÉSZ tervezetből kiderül, hogy ezt a területet teljes mértékig vegyes intézményi 
területnek jelölték ki, a lakófejlesztési lehetőséget kizárva, és figyelmen kívül hagyva az előző 
polgármesterek és képviselők elképzeléseit, valamint azt hogy a tulajdonosok végre 
hozzájuthassanak és használhassák a tulajdonukban lévő telkeket. 
Ezért kérjük, szíveskedjenek számunkra a véleményezési szakaszban egy időpontot kijelölni, 
ahol a tulajdonosokkal részletesen ismertetnék konkrét elképzelésüket a területre 
vonatkozóan. 
 

 

5-V Kali István György 

Csicserkó területen az építési területté átminősítés kedvező alakulása miatt vásárolt telket 
több mint 10 éve azzal a céllal, hogy későbbiekben gyermekeim tudjanak építeni oda. 

Mivel nincs konkrétum a terület fejlesztésére vonatkozóan, ezért erősen él a gyanú 
mindenkiben, hogy csupán a kisajátítás a későbbi újra értékesítés céljával az ügylet célja. 

Amennyiben valóban közparkot hoznak létre a területen, milyen áron tervezik kivásárolni a 
jelenlegi tulajdonosokat? 

Mi garantálja, hogy a kivásárlás, kisajátítás után néhány éven belül nem kerül egy újabb akár 
építési övezeti átminősítéssel párhuzamosan újabb tulajdonosok kezébe a terület?  

Amennyiben ez megtörténik, milyen jogorvoslattal élhetnek? 

Ha az önkormányzat a jelenlegi anyagi adottságai mellett ki is vásárolja a tulajdonosokat, az 
elburjánzott gazos bokros terület kitakarítása és parkosítása összesen több száz millió vagy 
akár a milliárd forintot is elérné. 

Amennyiben nem teszik lehetővé újabb építési övezetek kialakítását a túlnépesedésre 
hivatkozva, milyen alternatívát kínálnak azon sok-sok fiatal Család gyermekeinek, akik itt 
nőnek  fel és itt is szeretnének maradni? 

A parkosított közterület elképzelés kialakítása domboldalban nem életszerű, hiszen senki nem 
fog benne sétálni. A közelben ott van a Kőhegy lába és környéke, ami kiváló túra és kiránduló 
terület. 

Teljes körűen tájékoztassák az érintetteket a konkrét tervekről és azok megvalósításának 
idejéről valamint a finanszírozás forrásáról. 

   

 



5-V Éger György 
 
A város új Településfejlesztési Koncepciójában megfogalmazott nagyívű, magasztos célokkal 
felszínesen olvasva, csak egyetérteni lehet. 
 
Csicserkón lévő telket 1995-ben szülei lakóövezeti fejlesztést céllal vásárolták meg. 
Szomszédos hasonló adottságú önkormányzati tulajdonú földterületeket is felparcellázták és 
építési teleknek értékesítették. 
 
A földterület mezőgazdasági, kiskertes hasznosítása nem reális cél: 
– A terület gyenge minőségű (köves, agyagos) termőföld. 
– Nem lehet öntözni - nincs ivóvíz, kút fúrása szinte lehetetlen. 
– Megváltoztak a társadalmi viszonyok. 
– A területet körbe építették, ami nem inspiráló a víkendházas kertészkedéshez. 
– Sok az elhanyagolt épület. 
– Rendszeresek a rongálások, lopások, fosztogatások, 
– Nincsenek véglegesen meghatározva a telkek és utak határai, még egy fát se lehet ültetni. 
 
Egyedüli lehetőség a Csicserkó lakóterületi fejlesztése és belterületbe vonása. 
Megfelelő közterek, zöldterületek kialakításával. 
 
Az intézményi fejlesztés szép cél, de realitástól teljesen elrugaszkodott. 
A városban sok intézményi fejlesztése félbemaradt pl. Bioldogtanyai idősek otthona, a volt 
Szovjet laktanya. Ami megvalósult az kérdéses, hogy mennyire az itt élők érdekét szolgálja pl. 
Vizes nyolcas uszoda.  
A zöld szervezetek tiltakozása ugyancsak álszent, míg a város szélen lévő erdők egyre 
szűkülnek, addig egy – most elhanyagolt – már régóta körbe épített területrész fejlesztése 
ellen titkoznak. Ezek gyakran civil érdekeknek tálalt magánérdekek. 
 
Kéri, hogy mindezt vegyük figyelembe az új Településfejlesztési Koncepció kidolgozásánál. 

 

7-V Lázár Éva és Laczkó Gábor  
 
2000- ben vásároltak területet Csicserkón a tervezett lakóterületi fejlesztés miatt. 
Összefoglalja az Önkormányzat által támogatott folyamatot az egyesület megalakulásáról, 
szabályozási terv készítésről, településfejlesztési megállapodás előkészítéséről - kötelező 
hozzájárulásról területben, illetve összegszerűen. Csicserkó a sorrendben az első helyen állt. 
 
2011.12.27-én sokkolt minket a rendkívüli közgyűlés határozata, miszerint Szentendrén a 
belterületbe vonásokat befagyasztották.  
 
Az intézményi fejlesztésére még nem hallottak konkrétumokat, nagy valószínűséggel azért, 
mert ezek nem is léteznek. A terület besorolása lehetetlenné teszi a terület használatát, és 
lehetetlenné az értékesítését is, meghatározhatatlan időtávon. Így a területek 
elértéktelenednek.  
 
Kérik jogilag megvizsgálni, hogy a tulajdonosok tulajdonjoga korlátozható-e ilyen mértékben, 
ilyen időtávban? 
A területek teljesen elértéktelenedhetnek és így a város fillérekért kiszanálja a területeket, 
hogy aztán azt továbbértékesítse?! 
Mi a garancia arra, hogy ez nem történik meg? 
Van-e arra terv, hogy a területeket tisztességes összegért a tulajdonosoktól megvegye? 



Az az érv, miszerint Szentendre lakossága tovább ne bővüljön, nem áll meg, látva a jelenlegi 
társasházi fejlesztéseket, a telkek nem telekkönyvi, de jogi megosztását és így a lakóházak 
duplázódását.  
 
Kérnek megnyugtató választ arra, hogy tulajdonuk nem értéktelenedik el!  
 
 

9-V Murányi Ervin  

Kéri, hogy a területen tegyék lehetővé az építési telkek kialakítását. 

 
12-V Dánosné Pillér Judit  
 
1980 óta, Izbégi lakosok. 
 
A 2005- ben Csicserkón telket  vásároltunk gyermekeiknek otthonteremtés céljából. 
 
Az önkormányzat ráutaló magatartása, hogy a több millió Ft-os terveket forszírozta, 
megtévesztő volt. 
2008 dec-ben az Önkormányzat javára elővásárlási jogot jegyeztek be az ingatlanra. 
2010 nov- ben ELMŰ vezetékjogot jegyeztek be. 
Sem építkezni, sem értékesíteni nem lehet, a megtakarításuk holt tőkeként áll benne. 
 
Kérdéseink 
-mi alapján, milyen indokkal utasítják el a belterületbe vonást, 
-ha nem történik meg a belterületbe vonás mit szándékoznak tenni, 
-hogyan gondolják az érintett tulajdonosok záros határidőn belüli kártalanítását, mely az 
ingatlanok bekerülési költségén kívül, az elszenvedett joghátrány és a helyi ingatlan árak 
növekedését is tartalmazza; akár más építési telkek felajánlásával? 
 
A korábbi ígéretek megváltozása miatt egyeztetést kér, amin őket is meghallgatják a 
döntéshozók! 
 
 

10-V Jenei Ákos  
 
  
Mennyit ér a polgármesteri hivatal távlatos elképzelése és erre alapozhat e az egyszerű 
állampolgár? 
Hiába van Szentendrén építésre alkalmas telek a család birtokában, kérdéses, hogy 
családtagjai élhetnek e Szentendrén vagy nem. 
  
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? 
 
 
 



13-V dr. Rózsahegyi Bea  
 
2015- óta irányoz elő az Önkormányzat változást a területekkel kapcsolatban. 
Lakóterület fejlesztés csak az üdülőterületek átalakulásával lehetséges. 
 
Szerinte az üdülőterületeket valójában lakóterületként használják a tulajdonosok – a város 
telítődése ebből következik. 
Társasházak, lakóparkok ellen a SZÉSZ sem képes tenni. 
 
Üdülőterületek átalakulásának feltételei „csak” az infrastruktúra kialakulása. Nem társul hozzá 
további kötelezettség, hozzájárulás. A lakótulajdonosok követelni fogják a közművesítést. 
 
A város által feltételezett intézményi ellátás növekedéshez honnan fogja az Önkormányzat 
biztosítani a földterületeket, pénzügyi forrásokat? 
 
Csicserkón a fejlesztés önköltséges lett volna – mint minta és kísérleti lehetőség. 
 
Az intézményi vegyes fejlesztés a SZÉSZ- ben nincs indokolva, a város reális tervei ebből 
nem derülnek ki. 
 
 
 

16-V dr. Román Sándor és Románné Bakó Krisztina 
 
Az önkormányzat mezőgazdasági kategóriába sorolja vissza a telküket. Ekkor a földek 
értékcsökkenése következik be. 
Tervezi-e az Önkormányzat, hogy ezen a nyomott áron él az elővásárlási jogával?  
Ha "Vi" kategóriás lesz, akkor kíván az Önkormányzat elővételi szándékkal élni? 
Egyáltalán az eredeti tulajdonosok kezében maradhat-e a földjük? 
 
Elővásárlás esetén kifizetik-e a komplett vételárat azoknak, akik vásárlással szereztek 
tulajdonjogot? 
A vásárláskor végzett - a bank által megkövetelt - értékbecsléssel rendelkező teleknél, az 
inflációval növelt és az értékbecslésben szereplő - átsorolás estén bekövetkező - 
értéknövekedést beszámítja-e az Önkormányzat? 
Kisajátítás esetén mi alapján számítják ki a kártalanítás összegét? 
  
Mit építhet (ha építhet) rá a tulajdonos? 
Az eredeti tulajdonos értékesítheti-e a telkét magán-, vagy jogi személynek? 
Hirdethet-e moratóriumot a továbbértékesítésre, vagy építésre az Önkormányzat? 
"Vi"-re csak az Önkormányzat építhet bármit is? 
 
Mi garantálja az eredeti tulajdonosoknak, hogy ha az Önkormányzat megvásárolja/kisajátítja 
a telkeiket, hogy később az Önkormányzat nem sorolja át "Lke"-be és jó pénzért értékesíti? 
Akkor a régi tulajdonosoknak lesz-e valami elővételi joguk? 
 
 
18-V Németh Józsefné, Elsik Rudolf, Fliszár-Elsik Andrea, Dikácz Nikolett 
 
A szomszédos külterületi ingatlanokat a korábbi városi rendezési terv belterületbe sorolta és 
az ingatlanjukat a továbbiakban kirekesztőleg külterületben hagyta. A Fürj utca szélesítését 
egyoldalúan a területek rovására tervezzük.  
  
Nem értenek egyet a koncepcióval. Kérik, hogy az Önkormányzat, a tulajdonosi, állampolgári 
érdekeiket képviselje, családtagjaik Szentendrén maradása érdekében. 



  
20-V Jóri Márta és Jóri Istvánné  
 
A 2008-ban készült Dumtsa Jenő integrált városfejlesztési stratégia említése…  
Miszerint tehát Izbég városrész esetében egyértelműen a lakóterület fejlesztés a fő cél.  
Valamint a sport, rekreációs fejlesztés céljára már jelenleg is elég alkalmas szabad terület van 
Izbégen.  
Izbégen az ún. Csicserkó domb már évtizedek óta alközpont jellegű, vegyes lakó- és 
intézmény terület célt kapott. 
 
Szentendre 1982 évi városépítési koncepciója és a rendezési terve már tartalmazza a részbeni 
lakó, részben alközpont intenzív vegyes fejlesztési célt. 
 
1992 év után az alközpont célra kijelölt rész felét az önkormányzat belterületbe vonta, 
lakótelkeknek eladták.  
A lakóterület fejlesztési cél Szentendre város vezetése részéről erre a területre tehát majd 40 
éve létezik! 
Politikai hovatartozástól függetlenül egészen 2011 évig a mindenkori városvezetés fenntartotta 
ezt az elképzelést.  
 
Részletesen említi a területek megszerzésének folyamatát és az elmaradt fejlesztés negatív 
következményeit, területek pusztulását, elhanyagolódását. 
 
Az 584/2011 határozatban Csicserkón a terület más jellegű hasznosításáig a kertgazdálkodás 
támogatását mondta ki a képviselő testület.  
 
A SZÉSZ-ben a terület Má/7 besorolást kapott Mk helyett. A kertes mezőgazdasági helyett 
általános mezőgazdasági terület besorolást, ami nagyon kedvező termőhelyi adottságú, 
árutermelést szolgáló termőföld területet feltételez. Csicserkó domborzata, talaja, széljárása 
nem indokolja. Az Má besorolása véleménye szerint szakmailag hibás.  
 
Má/7 – övezeti előírásait vitatja. A már kialakult telekméretekből, körülményekből kellene 
kiindulni. Az itteni telekméretek zömében 3000 nm alattiak. 
 
Hogyan támogatott itt a kertgazdálkodás, ha még tárolásra szolgáló gazdasági épület, sem 
pince, sem pihenő helyiség sem alakítható ki?!  
A terület tervezett övezeti besorolása szakmailag megalapozatlan, ellentétes a határozatban 
megfogalmazott céljaival, a tulajdonosok teljes ellehetetlenítését szolgálja. Egy ilyen övezeti 
besorolás a város belterületének a közepén tarthatatlan.  
 
A lakosságot kiszolgáló szolgáltatások esetén a terület egy részére alkalmasabb lenne a Vi 
helyett a Vt besorolás. Célszerű, ha a szolgáltatást nyújtó a közelben lakik.  
 
Mi indokolja az úthálózat esetében - fejlesztési területegységekre eső fajlagos út-területigény 
meghatározásnál – az Egres utcai és Izbég-Csicserkó városrész közötti 50 %-os eltérést?  
 
Túlzónak tartja közel 1 ha ekkora közpark kijelölését egy családi házas övezetben, 
magántulajdonú ingatlanokon.  
Miért nem a lakópark helyére, az önkormányzati területre terveztek közparkot? Vagy legalább 
egy részére?  
 
A város vezetés által üdülőterületként szabályozott területek átsorolása lakóterületbe 
koncepció (264 hektár) reális, szakmailag megalapozott alternatíváját szolgálhatja ezen terület 
(14 hektár) fejlesztése.  
 



A városvezetés szerint az üdülő övezetek tulajdonképpen már lakóövezetek. Ezzel nem értek 
egyet.  
A lakóvá alakulás mellé nem társul intézményi fejlesztési kényszer. Beépültségük nehezíti az 
infrastruktúra fejlesztéseket. 
 
A Csicserkó tulajdonosok, ill. családtagjaik nagy része szentendrei.  
 
A Csicserkó szabályozott lakó és intézményi fejlesztés előnyei többek között a következők:  
A terület majdnem teljesen beépítetlen.  
Ezért kevesebb konfliktussal megvalósítható az útfejlesztés.  
Szabályos, szellős, nagy zöldterületekkel rendelkező telkek alakíthatók ki.  
A város településrendezési szerződést köthet ki, amelynek tervezete a 2000-es években már 
elkészült.  
A szükséges intézményi fejlesztésre település fejlesztési hozzájárulást köthet ki.  
A területre már készült szabályozási terv, ami kiindulási alap lehet a további tervezéshez.  
A közműszolgáltatók a fejlesztéseiknél figyelembe vették, hogy itt lakóterület és alközpont 
fejlesztési elképzelés van kb. 40 éve.  
A területről jól elérhetőek az intézmények gyalog, biciklivel, tömegközlekedéssel is. Ezért a 
gépjármű forgalom okozta környezetterhelés jóval alacsonyabb lesz.  
A környékbeli lakosok rendezett területet élvezhetnének, évtizedek után megoldódna A Fürj 
és Vasvári Pál utca problémája. Bővülhetnének a környékbeli lakosokat kiszolgáló 
létesítmények, szolgáltatások.  
A károkozás, ellehetetlenítés miatt a Csicserkó egyesületi tagokkal egyre erősödő konfliktus 
megszüntethető.  
Elsősorban szentendrei családok lakhatása oldódna meg megnyugtatóan, a családtámogatási 
lehetőségeket (CSOK) végre kihasználhatnák.  
 
Kérik, hogy az elmaradt terület fejlesztés az ő bevonásukkal valósulhasson meg végre, és erre 
vonatkozó konkrétumok szerepeljenek a SZÉSZ+SZT és TSZT anyagokban. Ezzel 
párhuzamosan a véleményezésre került anyagot módosítsák úgy, hogy a Csicserkó terület 
tulajdonosainak jogait ne korlátozzák, a nekik történő károkozást szüntessék meg.  



 



 


