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SZENTENDRE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA KAPCSÁN SZÜLETETT PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEK ÉS ARRA ADOTT SZAKMAI VÁLASZOK ÉS MEGÁLLAPÍTÁSOK 

2017. június 

A válaszokban szereplő rövidítések: TFK = Településfejlesztési Koncepció; TRE = Településrendezési Eszközök; SZT = Településszerkezeti Terv, SZT = Szabályozási Terv; SZÉSZ = Szentendre Építési Szabályzata; BATrT = Budapest 
Agglomeráció Területrendezési Terve (törvény); 

Általános megjegyzés: A közutak szélesítése nem csak a járművek és a gyalogosok közlekedését szolgálják, hanem minden olyan helyet igénylő feltétlenül ellátandó közterületi rendeltetést is, amelyet egy utcában biztosítani kell. Ilyenek pl.: a 
szükséges az építés alapközműveinek szabályos elhelyezése mellett az élet- és vagyonbiztonság miatti megközelíthetőség és a közvilágítás, a tűzoltáshoz szükséges felvonulási utak megléte, a csapadékvizek kezelésének megoldása, terepszintbeli 

különbségek kezelése, a kétirányú közlekedésnél a járművek egymás melletti biztonságos elhaladása a gyalogos jelenlétében is, stb.) 

„F” oszlop: Önkormányzati minősítés: NEM TÁMOGATOTT XX                      RÉSZBEN NEM TÁMOGATOTT: X 

rés B C D E F G 

Part-
neri 

kód 

Érintett 
Hrsz. 

Véleményező 
/ Kérelmező 

Kérelem leírása / Kérdések Tervezői válasz (Településrendezési eszközökben következmény) 
ÖK 
MIN 

EL NEM FOGADÁS INDOKLÁSA 

1-V 7831 
Merényi Dá-

vid 

Boldogtanyán lévő üdülő övezeti telkét kéri egyedi elbírálás alapján lakóterü-

letté minősíteni arra való hivatkozással, hogy a vele szemközti ingatlanok, 

már lakóterület részét képezik. A meglévő épület felújításának költségeit nem 
tudja a lakóépületek esetére lehetővé tett kedvezményes hitellel és egyéb 
támogatásokkal végezni a telek besorolása miatt. 

Egyedi elbírálásra a felsorolt problémák tekintetében nincsen lehetőség. Csak abban az esetben le-
hetséges a feltételeknek megfelelni, ha telektömb, vagy utcaszint tulajdonosainak összefogásával el 

tudják érni a területre vonatkozó hiányzó elsősorban műszaki feltételek megteremtését. Az adottsá-

gok ismeretében a feltételek közül milyen elvárás vonatkozik a konkrét esetre ezt szakemberrel meg 
kell vizsgáltatni, s javaslatot kérni annak teljesíthetőségére. A TSZT-n a feltételes lakóterület megje-

lölése azt jelenti, hogy elsősorban a műszaki feltételeket kell teljesíteni, s azok teljesülése után lehet 
majd igényelni a szabályozási terv-módosítását a lakóterületi besorolásra.  

XX 
Feltételek hiányában kérése 
nem támogatható 

2-V 

5639 

5640 
5641 

dr. Geren-
csér Ferenc 

(Berkenye u. 

17.) Oszt-
rovszky Vik-

tor 

(Berkenye u. 
19.) 

Nem értenek egyet a Berkenye utca rendkívül rövid és zsák jellegű szakaszá-

nak tervezett szélesítésével. Megítélésük szerint a közérdekű cél sem áll fenn, 
mint a kisajátítás jogi alapjaként. Ezért kérik a „kisajátítási tervből” kivenni az 

érintett utca szakaszt. Megjegyzik, hogy kizárólagosan a három telektulajdo-
nos használja az utca e szakaszát, ezért nem látják indokoltnak az utca szé-
lesítését. 

„Nyílt napon” is megjelentek, s problémát a tervezőkkel átbeszélték. 

Az utca szélesítése nem mostani keletű, ez szerepel a tervben 2002 óta. Az utca jelenlegi szélessége 

egyes részein nem éri el a 6,0 métert sem. A szabályozási szélesség 8,0-re tervezett, a Szalonka és 

a Berkenye utca összekötését biztosító vízfolyás feletti közúti híd (most csak gyalogoshídként létezik) 
kiépülésével összefüggésben. Az utca szélesítése nem zsákutcához tervezett, a Szalonka utca felé 

hálózati kapcsolat biztosításához szükséges. Jelentős zsák jellegű területek forgalmának lebonyolítá-
sában vesz részt a Berkenye utca, s e szakaszának átépítése a közúti híddal a közlekedési hálózat 
jelentős javulását eredményezheti majd. 

Javaslat_ HÉSZ kiegészítése: a közúti híd megépítésével összefüggésben kelljen csak a területet 
fizikailag is átadni, ha telekjogi rendezése megtörténik építési igény esetén. 

  

3-V 
Általá-

nos 
Dr. Ralovich 

Péter 

Városüzemeltetést, s nem pedig a szabályozást érintő javaslatok: - kátyúzá-

sokra, járdák építésére, felújítására, parkolók, forgalmi rend, javaslat helyi 
adózásra, 

Számos problémára és feladata rávilágít a mintegy 15 pontban összegyűjtött javaslatokkal, melyek 
fontolandóak, de nem az építési szabályzatot érintő kérdések. 

  

4-V 
Csicser-

kó 
Urbán Szidó-

nia 

Csicserkó lakóterületté minősítésének szándékáról történeti visszatekintést is-

mertet, s annak tervi elvetése miatt részletes ismertetését kéri, hogy mit ter-
vez a Város a vegyes intézmény területbe sorolással. 

A döntés Településfejlesztési Koncepció szintjén született meg. Településszerkezeti terv jelöli a cél-

zott területfelhasználást. Szabályozási szinten nem kiérlelt annak megvalósulása, ezért a szabályozás 
a jelen kialakult mezőgazdasági használatot rögzíti. 

Ld. Csicserkó fejlesztése kapcsán adott összefoglaló válasz. 

XX 

Csicserkó területének jövőbeni 
vegyes intézményi rendelte-

tése, ennek megfelelő funkci-
óra való szabályozás lehetősé-

gével korábbi városfejlesztési 
döntések, elfogadott település-

fejlesztési koncepció és koráb-

ban rögzített szerkezeti meg-
határozás értelmében alakult. 

Övezeti szintű mezőgazdasági 
besorolása a jelenlegi haszná-

latnak felel meg. 

5-V 
Csi-

cserkó 

Kali István 

György 

Csicserkó lakóterületté való minősítésének elmaradásával kapcsolatosan tesz 
észrevételt, kérdéseket. 

1., 3. Telekspekulációs célokat gyanít az átsorolás mögött 

2. Milyen áron fogják kivásárolni a közpark céljára jelölt területet? 

3. milyen alternatívát kínálnak a helyi családok gyermekeinek a lakáshoz ju-
táshoz? 

Kieg: közparkot nem tart kialakíthatónak ilyen domborzati adottságnál, ill. 
ilyen anyagi helyzetű önkormányzat esetében. 

ad1. ad3. Nincsen telekfelvásárlási szándék (sem jog) a szerkezeti szintű átsorolás mögött. 
ad2. Csak akkor jön el az ideje a közpark létesítésének, ha átalakul a terület a jelen használattól 

eltérő megcélzott használatra. Majd az akkori telekárak határozzák meg a közpark területének árát 
valamennyi érintett telektulajdonosra vetített teherként. 

ad3. Nagyon sok beépítetlen belterületi telek van, mely beépítésre vár. 

adKieg: a közpark kialakítására a domborzat lehetőséget ad (területi lehatárolásának korrekciója 
megtörtént), az önkormányzat anyagi lehetősége szoros összefüggésben van a helyi lakosok közter-

hek vállalásában való részvételi készségével. 
Ld. Csicserkó fejlesztése kapcsán adott összefoglaló válasz. 

XX 

Csicserkó területének jövőbeni 
vegyes intézményi rendelte-

tése, ennek megfelelő funkci-

óra való szabályozás lehetősé-
gével korábbi városfejlesztési 

döntések, elfogadott település-
fejlesztési koncepció és koráb-

ban rögzített szerkezeti meg-
határozás értelmében alakult. 

Övezeti szintű mezőgazdasági 

besorolása a jelenlegi haszná-
latnak felel meg. 

6-V 
Csi-

cserkó 
Eger György 

A TFK-ban rögzítettekre tesz észrevétel a Csicserkó lakóterületté minősítésé-

nek elmaradásával kapcsolatosan 

A TFK-ra a lakossági észrevételek megtételének ideje a múlt évben lefolytatott eljáráskor volt aktu-

ális.  
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7-V 
Csi-

cserkó 

Lázár Éva  

Laczkó Gá-
bor 

Csicserkó lakóterületté alakítási szándékának 2000-től lezajlott eseményeiről 

ad ismertetést. A 2011. december 27-i határozat „befagyasztotta” a belterü-
letbe vonások lehetőségét. A tervezett intézmény területi besorolás ellehe-

tetleníti számukra a 17 éve várt lakóterületi hasznosítás lehetőségét. Kéri an-

nak vizsgálatát megtehető-e ez jogszerűen? Meg kívánja-e venni az önkor-
mányzat ezeket a területeket? 

Bár a helyi építési szabályozás kompetenciáját meghaladóak a kérdések, mégis megállapítható az 

Építési törvényben foglaltakra tekintettel, hogy az Önkormányzatoknak jogukban áll meg nem való-

sult területhasználatot más területhasználatba átsorolni. Érintett területek jogszerűen lakóterületekké 
sosem alakultak. Ha azzá alakultak volna is, akkor is 7 év eltelte után az is megváltoztatható döntés 

lenne kártalanítási következmény nélkül. A TSZT-ben alkalmazott területhasználati megjelölés a te-
rületek értékvesztésének megakadályozását szolgálja, mivel ez által megőrzi a terület a beépítésre 
szánt területekbe sorolásának lehetőségét. 

Ld. Csicserkó fejlesztése kapcsán adott összefoglaló válasz. 

XX 

Csicserkó területének jövőbeni 
vegyes intézményi rendelte-

tése, ennek megfelelő funkci-
óra való szabályozás lehetősé-

gével korábbi városfejlesztési 
döntések, elfogadott település-

fejlesztési koncepció és koráb-

ban rögzített szerkezeti meg-
határozás értelmében alakult. 

Övezeti szintű mezőgazdasági 
besorolása a jelenlegi haszná-

latnak felel meg. 

8-V 

Radnóti 
út alatt 

a Po-

mázi út 
mente 

Tordai Ba-
lázs 

Petyerák Ka-
talin 

Radnóti úti teraszházak alatt, a Pomázi út mentén tervezett szabályozás kap-
csán egy röpiratra hivatkozva teszi fel kérdéseit: 

1) Mi a beépíthetőség célja? 

2) Vannak- e hozzáférhető, az ingatlanok panorámájának változására kidol-
gozott modellek és látványtervek? 

3) Milyen hitelt érdemlő független szakértőtől származó hatástanulmányra 
támaszkodik ez a tervezet? 

4) Kitér-e a tanulmány a környező ingatlanok értékmódosulására? 
5) Esetleges értékvesztés esetén van e kilátásban kom-penzációs terv? 

6) Milyen szociális beruházásokkal (élhetőbb környezet, digitalizáció, közmű 

korszerűsítés…) jár együtt az átminősítéssel? 
7) Milyen civil kontrol lesz a beépítés folyamán? 

Sajnos rémhír terjesztése történt a lakossági fórum előtt ráadásul valótlanságokat állítva egy röpirat-
ban közreadott felhívással. A „lépcsős házak” alatti terület a 2002-ben készült TSZT-ben is beépítésre 

szánt területként szerepel, nem mostani keletű a besorolása. Akkor még lakóterület-fejlesztéseként 

szerepelt. Jelenleg nem történt más, mint minden külterület rovására tervezett lakóterülettel, vagyis 
megváltozott a célzott területhasználat, s intézmény terület besorolást kapott. Szabályozása mező-

gazdasági terület. Eddig szabályozással nem rendelkező terület volt. Beépítésre szánt területként 
célszerű megtartani BATrT miatt. A TFK döntése nem teszi lehetővé a lakóterületi megjelölést. A 

vegyes területhasználat megóvja a jövő számára a terület beépítésre szánt jellegét. Hatástanulmány 
kötelezettsége nincsen a területhasználati kijelölésnek. A tájépítészeti szempontokat a teraszházak 

létesítése előtt lett volna behatóan mérlegelni. Az építési paraméterek meghatározásakor lesz erre 

majd lehetőség/szükség. 
A TSZT-ben szereplő feltételekkel „Vi” jelű intézmény terület a besorolása. Csak infrastruktúra fej-

lesztéssel és a SZÉSZ mellékletét képező SZT módosítással minősülhet át a terület, mely jelenleg 
mezőgazdasági területi szabályozást kap. „Átszabályozáskor” kell majd – partnerségi véleményezés 

mellett lefolytatott eljárásban - a szabályozási rendelkezésekről dönteni. Jelenleg intézmény terület-

kénti beépíthetősége nem időszerű. Hatástanulmányt igénylő rendeltetés nem engedhető meg a 
területen. Értékvesztés nem áll fenn, ellenkezőleg érték-megtartásra törekedik a terv. Egy meglévő 

panoráma senkinek sem örökre szóló adottság, ha fentebb helyezkedik el, más még be nem épített 
területhez képest. 

  

9-V 
Csi-

cserkó 
Murányi Er-

vin 

Csicserkó lakóterületté minősítés elmaradásával kapcsolatos kérés. Ne zár-

kózzanak el a területen az építési telkek létrehozásának lehetőségétől, tegyék 
lehetővé az építési telkek kialakítását. 

A TSZT igyekszik biztosítani, hogy a jövőre nézve is beépíthető területben maradjanak a telkek. Ha 
a TSZT-ben más pl. nem beépítésre szánt területhasználatot kapna a terület, akkor félő, hogy a 

BATrT olyan térségi területbe helyezné, melyből nagyon nehezen kerülhetne vissza a beépítésre 

szánt területek közé. Azzal, hogy megmarad beépítésre szánt területek között, így időszerűsége ese-
tén egy területhasználat-váltó szabályozás után a területen építési telkek alakíthatók ki. A terület-

használat váltása feltételek teljesülése után történhet meg. A telekalakítás meghatározott egysé-
gekre szóló programra alapozott szabályozási terv készítése utána történhet meg. 

Ld. Csicserkó fejlesztése kapcsán adott összefoglaló válasz. 

XX 

Csicserkó területének jövőbeni 

vegyes intézményi rendelte-
tése, ennek megfelelő funkci-

óra való szabályozás lehetősé-
gével korábbi városfejlesztési 

döntések, elfogadott település-

fejlesztési koncepció és koráb-
ban rögzített szerkezeti meg-

határozás értelmében alakult. 
Övezeti szintű mezőgazdasági 

besorolása a jelenlegi haszná-
latnak felel meg. 

10-V 
Csi-

cserkó 
Jenei 

Ákosné 
Csicserkó lakóterületté minősítés elmaradásával kapcsolatosan tesz fel „elvi 
kérdéseket”. 

Nem a településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatos kérdések.  

Ld. Csicserkó fejlesztése kapcsán adott összefoglaló válasz. 
  

11-V 

Radnóti 

út alatt 

a Po-
mázi út 
mente 

Márton And-

rás és tár-
sasházi tu-

lajdonos tár-
sak 

(Radnóti u. 
1-15. társas-

ház) 

Tiltakoznak a Radnóti utcai teraszházak és a Pomázi út Közötti terület beépít-
hetővé nyilvánítása ellen. Kérdéseik pl.: 

1) Végzett-e a Város a terület övezeti besorolásának változtatása kapcsán 

előzetes hatástanulmányt? Mérlegelték-e milyen hatással van ez a változás 
több mint 130 lakóingatlanra nézve? 

2) Kérik a tervezett övezeti besorolás és szabályozási paraméterek megadá-
sát. 

3) Van-e konkrét városi terv a beépítés tekintetében? Milyen intézmény léte-

sítése a cél? Mekkora gépjármű forgalom várható? 

Olyan dolog ellen tiltakoznak, mely eddig is fennállt. A terület eddig is beépítésre szánt terület volt, 

nem most keletkezett annak gondolata. A korábbi elképzelések szerint lakóterület-fejlesztésre volt 
kijelölve. E helyett került a vegyes területhasználat megjelölésre. Semmilyen indokkal sem szükséges 

a hatástanulmány készítése különösen akkor, amikor még a fejlesztés programja sok-kimenetelű 

lehet. Nem készült, s vélhetően nem is lesz rá szükség, hogy hatástanulmány készüljön, hiszen olyan 
rendeltetés, mely ezt megkívánná nem engedélyezhető. A SZÉSZ tervezete az érintett területre me-

zőgazdasági használatot jelölnek meg, melyek semmilyen formában nem fenyegetik a „tiszti/teraszos 
házak” értékállóságát. A tervezett beépítési paraméterek a fejlesztési elgondolás megismerését, s 
annak elfogadását követően kerülhetnek meghatározásra. (Lásd még 8-V válaszát.) 

  

12-V 
Csi-

cserkó 

Dánosné Pil-
lér Judit 

Dános Ta-
más 

Csicserkó lakóterületté minősítés elmaradásával kapcsolatos felvetések. Is-

merteti a területtel kapcsolatos személyes érintettségét, valamint a Csicserkó 

Egyesület által végzetteket a beépíthetőség előkészítése érdekében. Találko-
zót kér az egyeztetésre.  

A területre szólóan az Önkormányzat Képviselőtestülete által elfogadott szabályozási terv ez idáig 

nem született. Az Önkormányzat a jelen tervkészítésének idejében nem lezárható, azt már nem be-
folyásolóan tárgyalásokat indított meg a terület jövőbeni sorsának megvitatása érdekében. 

Ld. Csicserkó fejlesztése kapcsán adott összefoglaló válasz. 

XX 

Csicserkó területének jövőbeni 

vegyes intézményi rendelte-

tése, ennek megfelelő funkci-
óra való szabályozás lehetősé-

gével korábbi városfejlesztési 
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döntések, elfogadott település-
fejlesztési koncepció és koráb-

ban rögzített szerkezeti meg-
határozás értelmében alakult. 

Övezeti szintű mezőgazdasági 
besorolása a jelenlegi haszná-

latnak felel meg. 

13-V 
Csi-

cserkó 

dr. Rózsahe-

gyi Bea 

Csicserkó lakóterületté minősítés elmaradásával kapcsolatosan tesz észrevé-
teleket. Felhívja a figyelmet arra, hogy bár 15 éve nincsen belterületbe vonás 

a városban, mely lakóterületi növekedést eredményezne, e közben az üdülő-

területeken lakóövezeti használatot gyakorolnak a „többgenerációs üdülők-
ben” Pismány, vagy Szarvashegy üdülőterületeire betelepülők. 

TFK problémát feszeget. Üdülőterületek kontra külterület lakóterületté alakulása. A SZÉSZ nem ren-

delkezhet településfejlesztési hozzájárulás elrendeléséről, erről külön rendeletben dönthet az Önkor-
mányzat. A lakó és üdülőterületek eddigiekben megengedett rendeltetésszámmal történő beépülését 

megakadályozva a SZÉSZ korlátozza az üdülőtelkek és a lakótelkek rendeltetési egységeinek számát 
a telek területének nagyságával összefüggésben.  

Csicserkó korábbi tervei során készült terepadottság megismerése után tervezők korrigálták a zöld-
területi kijelölést a szerkezeti tervben, figyelembe véve a terület legmagasabb pontját. 

Ld. Csicserkó fejlesztése kapcsán adott összefoglaló válasz. 

XX 

Csicserkó területének jövőbeni 
vegyes intézményi rendelte-

tése, ennek megfelelő funkci-

óra való szabályozás lehetősé-
gével korábbi városfejlesztési 

döntések, elfogadott település-
fejlesztési koncepció és koráb-

ban rögzített szerkezeti meg-

határozás értelmében alakult. 
Övezeti szintű mezőgazdasági 

besorolása a jelenlegi haszná-
latnak felel meg. 

14-V 
Püspök-
major 

Sebők Ágnes 

Lakótársak nevében írja észrevételeit: 

1./ Az Elkerülő / Tehermentesítő út új nyomvonala: a Római sánc utcán át 

jönne fel a püspökmajori dombra, majd a Pomázi útról a volt honvédségi, 
lépcsős házak előtt a Radnóti út felső szakaszára? 

2./ Hogy szélesítenék ki a sűrűn beépített, keskeny Római sánc utcát, ami 
pillanatnyilag sem bírja el a reggeli-esti csúcsforgalmat? 

3./ A Pomázi út azon szakaszán lévő területek, mezőgazdasági kárpótolt te-
rületek. Egy játszótér helyén építenék meg az út folytatását? 

4./ A jelenleg is nagy forgalmat, többszörösére duzzasztanák a Radnóti úton, 

ahol a Kőhegy felől fújó szél, az uralkodó széliránynak megfelelően: É-Ny-
i irányból eddig tisztította egész Szentendre város levegőjét? 

ad1. A TSZT vastag fekete vonallal a jelenlegi gyűjtőút hálózatot jelöli. Félreértés, hogy a tehermen-

tesítő út nyomvonala a Római sánc utcán haladna. A tervezett tehermentesítő út kivétel nélkül a 
külterületen halad.  

ad2. A Római sánc utca szélesítésére nem adott javaslatot a terv, az nem tekinthető tehermentesítő 
útvonalnak. A terv szerint gyűjtő úti szereppel rendelkezik a Sánc utca, mely sajnos egyedüli fel-

vezető/levezető a Dunakanyar krt. irányából, vagy arra rá a Kálvária és a Radnóti utcák esetében. 

Forgalomtechnikai megoldásokkal kell a probléma megoldását keresni. A gyűjtő utak arra szolgál-
nak, hogy a kisebb utcák forgalmát begyűjtve jelentősebb forgalmat bonyolítsanak le, mint egy 

kiszolgáló út. S ilyen a Radnóti út is. 
ad3. Nem ismert olyan játszótér, melyen keresztül utat vezetne át a terv. A tehermentesítő út a 

Radnóti utcától 400 m-re halad. Nem indokoltak a félelmek.  
ad4. Az út tényleges létesítését megelőzően, kell majd környezeti hatástanulmányt készíteni, mely a 

felvetett kérdésekre megoldást kell, hogy bemutasson. A korszerű műszaki megoldások az indokolt 

és előforduló problémákat kezelni tudják. A lakóterületekre határértéket meghaladó terhelő hatá-
sok nem keletkezhetnek. 

  

15-V 

(3-
E) 

10248 

10249 
10250 
10251 

Simon Zsu-
zsanna 

1) A Szentendre 10248-10251 hrsz.-ú ingatlanokat igénybe vevő Vándor utca 
– a hatályos és a tervezett megújuló szabályozási terv alapján, az út túlol-

dalán kellene, hogy kiszélesedjen. A tulajdonosok kérték az út szabályozási 
vonalának rendezését/áttételét. Ez miért maradt el? 

2) A Szentendre 10248-10251 hrsz.-ú ingatlanok illetve általánosságban az 
Eg, Ev-1 és Ev-3 ingatlanok tekintetében az Önkormányzat egyeztetést 

folytatott-e az erdészeti hatósággal?  Az erdészeti hatóság nyilatkozata és 

állásfoglalása holt tekinthető meg? 
3) Az elkerülő út nyomvonala meddig maradhat fenn? Milyen megvalósulással 

számol az Önkormányzat? az utak által érintett ingatlanok eleshetnek a 
nemzeti és uniós agrártámogatástól. 

4.) Az Egres út melletti Zkk jelű közkert terület kijelölése milyen megfonto-

lásból került oda, ahova került? 

ad1. A kérésnek megfelelően történt meg az új SZT-en a Vándor utca szabályozása. Ez a kézhez 

kapott geodéziai bemérésre alapozottan lett kiszerkesztve. A lehetőség mértékéig figyelembe vette 
az út szabályozása a már megépült kerítések helyét, illetve a természetben kijárt út nyomvonalát. 

Az út a kategóriájában minimálisnak ítélt 8,0m-es szélességet kapta. A tehermentesítő út megva-
lósulásának időpontja nem határozható meg. 

ad2. Az államigazgatási szervek a lakossággal párhuzamosan véleményezik a terveket. Az Erdészet 
nem nyilatkozott. Nem volt indokolt külön egyeztetést folytatni az erdészettel.  

ad3. Remélhetően 25 éven belüli az elkerülő út megvalósulása. A nyomvonal jelölése és a védőtá-

volság feltüntetése figyelmeztető jellegű. A tervezett út ellehetetlenítése érdekében szerepel a 
SZT-en jelölt az út nyomvonalát képező „el nem építhető területsáv”. Az "agrártámogatás"-tól való 

elesés csak feltételezés, nem bizonyítható.  
ad4. Az Egres út menti zöldterület kijelölése szakmai szempontok szerint történt a TSZT-ben. A sza-

bályozási tervi megjelölése fogja azt pontosítani és az esetleges köztulajdonba kerülésének lehe-

tőségét tisztázni. A szabályozási tervre és a SZÉSZ-re vonatkozóan is csak most volt alkalom vé-
leményt adni. 

  

16-V 
Csi-

cserkó 
Román Sán-

dor 

Kérdései/megállapításai Csicserkó területével kapcsolatosan: 

1.) A mg.-i területbe visszasorolás értékcsökkenést jelent a telkekre nézve. 
Tervezi az Önk., hogy éljen elővásárlási jogával? Maradhat-e az eredeti 

tulajdonosok kezében a terület? 
2.) Értékesítheti-e a tulajdonos? Mit építhet rá a tulajdonos 

ad1. Az eddig nem szabályozott területek mezőgazdasági területként való szabályozása nem vissza-

sorolást jelent, csupán "besorolást". A területek értékcsökkenése ez által nem állt elő. Az eddigi 
szabályozatlansága miatt vélt értéke sem volt indokolt. A telek értéke árában testesül meg. Az 

adásvétel során lehet tisztázni kinek mit ér a telek, s milyen célra. Értékbecslés során nem lehet 
kiindulási alap a korábbi vásárlási ár. Az elővásárlási jog sosem jelent kisajátítási szándékot.  

ad2. A telkek szabadon értékesíthetők. Az elővásárlási jogot megszünteti az ÖK. Bárki építhet az 
intézmény területen, ha olyan programja van, mely befogadható a SZÉSZ-ben meghatározott ren-

delkezések sorába. 

Ld. Csicserkó fejlesztése kapcsán adott összefoglaló válasz. 
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17-V 
Sztara-

vodai út 
mente 

Kisanyik 

Imre 
2000 Szent-

endre, Bar-
tók Béla út 

26. 

1.) A 0288/24 hrsz-ú telken lehet-e egyedileg sportlétesítményt építeni? 

2.) A területen miért halad át egy út? 
3.) Beépítésre vagy nem beépítésre szánt a terület? 

ad1. A kérdéses sportterületbe sorolt telek egy részén (erdőbe sorolt telekrész kivételével), ha azt 
majd sportterületté nyilvánító szabályozási terv is készül rá, akkor lehet hasznosítani a szabályzat-

ban megjelölt paraméterek szerint. Önállóan (egy telekként) sportterületté szabályoztatni nehéz-
kes lenne. Mint szerkezeti egységet együtt kell szabályoztatni, de használatba venni a szabályozás 

után már lehet részenként is. 
ad2. A Sztaravodai utat és a Vasvári Pál utat (városrészeket összekötő haránt út) szabályozása érinti 

a területet, s nem ketté vágja. A területet érintő út összekötést kíván adni a városrészek között.  

ad3. A terület beépítésre szánt különleges terület.  

  

18-V 

0281/ 

21 

Csi-
cserkó 

Dikácz Niko-

lett,Elsik Ru-
dolf, Fliszlár-

Elsik And-
rea, Németh 

Józsefné 

Hivatkozva 1920 óta családi birtokukra kérik, hogy a közel évszázados múltú 

tulajdonuk hasznosítási lehetőségét tegye lehetővé az önkormányzat, s kép-
viselje tulajdonosi és állampolgári érdekeiket. Nehezményezik, hogy a Fürj 

utca szélesítését csak az Ő külterületi ingatlanaik rovására tervezik, s a már 
beépült szemközti ingatlanokra nézve semmilyen teher nem hárult a telek-
alakításuk során. 

Alapvetően TFK kérdéseket érintőek a problémafelvetéseik. Építési szándékuk lehetővé válik, ameny-
nyiben megfelelő rendeltetést megtalálják a területük hasznosíthatóságához. Nem veszítették el a 

terület beépíthetőségének lehetőségét, de nem azon rendeltetéssel, melyben az elmúlt évtizedekben 
reménykedtek, vagyis nem lakóterületi hasznosításra ad lehetőséget a terv. 

  

19-V 
071/22-

41-ig 

Dombóvári 

J. Tibor + 
16 tulajdo-

nostárs 

A Pomázi út mentén elhelyezkedő telkek fejleszthetőségével, lakóterületté 

minősítés elmaradásával kapcsolatosan tesznek észrevételt, melyben kérik, 
hogy ezt a területet korábban már beépítésre szánt területté minősítették. 

Továbbra is fejlesztésre és beépítésre szánt területként jelölt az adott terület rangsorolás nélkül. 

Beépítésre szánt különleges sport-rekreációs célú használatra jelöli a TSZT. Egységben történő sza-

bályozást követően lehet területet hasznosítani a megjelölt célra. 

  

20-V 
Csi-

cserkó 
Jóri Márta és 
Jóri Istvánné 

Felháborodnak azon, hogy a jelen terv részlegesen sem biztosítja a korábbi 

fejlesztési célok –lakóterületi- megvalósíthatóságát. Több korábbi dokumen-
tumból idézeteket említenek Izbég fejlesztési lehetőségeiről, a sport-rekrá-

ciós célú fejlesztésekre úgy vélik már elegendő terület áll rendelkezésre. Az 
1982 évi városépítési koncepcióra hivatkozva megemlítik Csicserkó 35 éves 

múltú lakóterületté alakításának szándékát. Megemlítik annak mintaterületté 
nyilvánítását, s annak történéseit. Ismertetik a terület jelen köztes állapotba 

lévő helyzetéből fakadó rendezetlenségét. Hibás besorolásnak ítélik az Má 

jelű általános mezőgazdasági területi besorolást, mivel részben erősen lejtős, 
zömében ÉK-i fekvésű, köves talajú szélnek kitett terület. Olyan vegyes hasz-

nálatot szeretnének, ahol az egyéb szolgáltatás mellett lakásépítése is lehet-
séges lenne. Kérdésként vetik fel, hogy Csicserkó és Egres úti fejlesztési te-

rület között a zöldterületi igény különbsége miből fakad? Nem tartják helyén 

valónak a város egyetlen közparkját ide helyezni. Hiányolják, hogy a TSZT 
nem köti ki a településrendezési szerződés megkötését és a településfejlesz-

tési hozzájárulás megfizetésének kötelezettségét az üdülőterületek lakóterü-
letté alakulása esetére. 

Csicserkó területhasználati változása TFK szintű döntés, nem a szabályozás szintjén megváltoztat-

ható kérdés. A terület mezőgazdasági célú használatát és kezelését sosem zárta ki a hatályos terv, s 
nem kívánja a jelen terv sem azt korlátozni. A városban a kertes övezetek növelése sosem volt 

szándék. A kert jellegű használatra lehetőség van a belterület közeli, azzal határos területen akkor 

is, ha azon nem lehet "pihenő házat" építeni. A felsorolt talajadottságok inkább alkalmassá tennék 
Má-ba illő helyi adottságokat tűrő "ültetvényes" mezőgazdasági használatra.  

A zöldterületi és a közlekedési területek aránya azért különbözik a két fejlesztési területen mivel 
mások a területi és a telekszerkezeti adottságok, mások a feltárhatóság –belső úthálózat- kialakítá-

sának esélyei. 
Az üdülőterületek lakóterületté alakulásához rendelendő fejlesztési hozzájárulás és településrende-

zési szerződés megkötéséről egyéb önkormányzati rendeletben lehet intézkedni.  

Ld. Csicserkó fejlesztése kapcsán adott összefoglaló válasz. 
 

Javaslat: A TSZT leírásában kiegészítés történik az üdülőterületek lakóterületté alakulásának feltételei 
között a településrendezési szerződésre szólóan és a településfejlesztési hozzájárulási igény lehető-
ségéről. 

XX 

Csicserkó területének jövőbeni 

vegyes intézményi rendelte-

tése, ennek megfelelő funkci-
óra való szabályozás lehetősé-

gével korábbi városfejlesztési 
döntések, elfogadott település-

fejlesztési koncepció és koráb-
ban rögzített szerkezeti meg-

határozás értelmében alakult. 

Övezeti szintű mezőgazdasági 
besorolása a jelenlegi haszná-

latnak felel meg. 

21-V 
0186/9 
0186/1

0 

Tivorán Já-
nos 

1) A tervezett elkerülő út által érintett telkek milyen szabályozás alá esnek, 

milyen változás várható? 
2) A 0186/9,10 hrsz.-ú telkek miért esnek erdő terület övezetébe? 

3) További 0186/1 /4 /10 /13 hrsz területek szabályozási vonal korrek-
cióját kéri 

A területhasználati besorolás a TSZT-én a tervezett tehermentesítő út nyomvonala mentén még 

2002-ben kijelölt erdőterületnek megfelelően történt. A tulajdoni lap szerinti besorolások és a terve-

zett használati jelleg nem tud minden esetben megegyezni, hasonlóan a valós használattal sem. A 
tervezett más célú használat megjelölése 2002 óta jogszerű. A mezőgazdasági területhasználatba az 

erdőre szabályozott területet nem lehet beszámítani. A mezőgazdasági területben való megtartása 
zárvány mezőgazdasági területként nem lenne indokolt. 

A szabályozási vonalak korrekciója a kérésnek megfelelően megtörtént. 

  

22-V 

több 
városi 

terüle-

tet 
érintő 

felveté-
sek 

Jóri Márta 

1) Városvezetés miért változtatta meg a HÉV – Volánbusz végállomás környé-

kének rendezésére vonatkozó előző elképzelését?  

2) Mikorra várható a P+R parkoló felújítása, és mennyi férőhely fog épülni? 
Mélygarázs építése szóba került? 

3) Sok úton nincs járda Szentendrén. A városban az újépítésű utakon kötelező 

járdát építeni? 
4) Skanzen forgalmát nagy rendezvénykor nem bírja a meglévő úthálózat. A 

tehermentesítő út feladata lenne ennek az egyre növekvő forgalomnak az 
elvezetése? Végleg elvetették azt a régi elképzelést, hogy a Skanzenhez a 

HÉV végállomástól valamiféle kötöttpályás közlekedési összeköttetés le-
gyen? 

A HÉV-Volánbusz végállomás környéke részben a levélben fejtegetett rendeltetésekre tervezett, 

vagyis az "intermodális csomópont" kialakítására. "Kizárólagosan csak üzletközpont" létesítése nem 
indokolt és nem kívánatos. A volt TÜZÉP-telep kertvárosias lakóterületi besorolásból került az adott-

ságokhoz jobban igazodó kisvárosias lakóterületbe. További felvetések nem SZÉSZ szintjén kezelhe-

tőek. A Skanzen és a HÉV állomás kötöttpályás közlekedési eszközzel történő összekötése nem reális 
sem most, sem később. 

A SZÉSZ-ben előírás, hasonlóan a jelen hatályos HÉSZ-hez az új utak esetére a járdaépítésének 
kötelezettsége. 

A Skanzen fejlesztéséhez a közösségi közlekedés fejlesztésével, alkalmi célirányos járatokkal kívána-
tos a látogatottság fokozódásával járó forgalmat lebonyolítani. 

  

23-V 

Püspök-

major-

tól Ny-
ra eső 

külterü-
let 

Kátai Mihály 
Csaba 

2000 Szent-

endre, Har-
kály u. 21. 

A tehermentesítő úttal kapcsolatos észrevételek, új nyomvonal javaslatok: 

A tervekből 6-8 sávos autópálya/autóút megépítését feltételezi. Az új út meg-
épülésével a Püspökmajor lakótelep ingatlanainak folyamatos zajterhelése 

következtében azok értékcsökkenését feltételezi. A látványnak kitett dombol-

dalon vezetett út zajhatása mellett látványbeli takarására is figyelmet kell 
fordítani, egyébként a panorámára is káros hatással lesz. Szmog hatást is 

A tehermentesítő út tervezett nyomvonala első ütemben 2x1 sávos, későbbiekben 2x2 sávos lesz, 

mely semmi esetre sem lesz későbbiekben sem "autóút". A tervezett út és a lakóterületek között 
távolság változó. Az út létesítését megelőzően kell olyan hatástanulmányt készíteni, mely bemutatja 

azon hatásokat, melyekkel szemben esetleg védelemi intézkedéseket kell érvényesíteni az út építé-

sekor. A mai műszaki megoldások kezelni tudják a felsorolt valamennyi terhelőnek ítélt hatást. A 
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megemlít. Felhívja a figyelmet, hogy a Püspökmajor lakótelep építésekor 
megmozdult a domboldal, s ezért kellett a lakótelep alatt a csatornarendszert 
kiépíteni. 

Aggályát veti fel, hogy Esztergom, Szlovákia felől is érkezhet átmenő forga-

lom a 11. sz. főút szűk kapacitása miatt a tehermentesítő útra. Javasolja a 
tervezett tehermentesítő Rózsa u. és Pomázi út közötti szakaszának Külső 
vízelvezető csatorna menti vezetését. 

javasolt nyomvonalak Natura 2000 területeken haladnak át (természetvédelem, tájképvédelem, öko-
nómiai és ökológiai szempontok) számos indokkal nem alternatívái a tervezett útnak. Az út követi a 
területi tervben (Agglomerációs tervben) megjelölt nyomvonalat. 

A javasolt nyomvonal szakasz eltávolodása a lakóterületektől a Római Sánc utcára vezetne további 

jelentős forgalmat, valamint a Vasúti villasorról nem biztosítana kivezetést. Felszabdalná Tófenék 
mezőgazdasági területeit. 

24-V 

Sztara-

voda 

patak 
mente 

dr. Vásárhe-

lyi Gyöngy-
vér 

A Sztaravoda – patak és a Sztaravoda út közötti területen az építőanyag ke-
reskedéstől a Skanzenig zöldterületet, játszóteret, kalandparkot javasol 

Az említett szakaszon a patak és partja a Nemzeti Park része, ökológiai folyosó, helyi természetvé-
delmi terület. Mindezek rendkívül megbonyolítanák a javasolt területhasználat érvényesíthetőségét. 

Mivel számos egyéb kevésbé érzékeny terület az említett célra használhatóan kijelölt a városban, 

ezért nem indokolt ennek ilyen célú használata. Azonban nem zárná ki a terület megfelelő kezelése 
és kialakítása a természetjárók számára egy ökoséta-ösvény létesítését a fenti védelmi szempontok 
érvényesülése mellett. 

X 
TRE készítésénél szakmai okok 
miatt teljes mértékben nem 

befogadható kérés. 

25-V 
Barac-
kos u. 

Vas Zsoltné 
Pismány üdülőterületén, Üh-1 jelű övezetében szeretné, ha egyedileg is en-
gedélyezhető lenne lakóház építése a lakáscélú támogatások elérése érdeké-
ben 

A TSZT-ben ismertetett feltételrendszer további kibontásával, részletekre kiterjedő pontosításával 
lehet a szakaszos megvalósulást tisztázó újabb dokumentumokkal kezelni a kérdéskört. Egyedi elbí-
rálásra nem ad lehetőséget a szerkezeti tervi leírás és a szabályzat. 

XX 
TRE készítésénél szakmai okok 

miatt nem befogadható kérés. 

26-V 

Egres 

út 

menti 
fejlesz-

tési te-
rület 

Dr. Filó And-

rás 

Az Egres út alatti terület lakóterületté minősítés elmaradásával kapcsolatos 

felvetések. Az Egres úti lakóterület-fejlesztés 2002-től lezajlott előkészületei-
ről ad leírást. Nem kaptak választ, arra, hogy miért nem hagyták jóvá az 
elkészült szabályozási tervet.  

Javasolja, hogy a 2009-ben elkészült Egres út alatti szabályozási tervet fo-
gadja be a jelen TSZT és a szabályozási terv. 

Az "új terv" sem nem jobb, sem nem rosszabb a korábbinál. Az eltelt időszak alatt jelentősen meg-

változott jogszabályi és gazdasági környezetnek megfelelően csak „más”. A lakóterületek intézmény 
területbe sorolása éppen a terület tulajdonosainak érdekeit kívánják biztosítani azzal, hogy mivel a 

lakóterületi besorolás nem maradhat a TFK döntése alapján, akkor ezzel a vegyes területhasználattal 
kívánja biztosítani a beépítésre szánt területi kategória megőrzését. A SZÉSZ igyekszik egy-egy telken 

kialakítható rendeltetések számát a lakás-, vagy üdülőegységek számának növekedését szigorúbb 

feltételekhez kötni, mint az eddigi szabályozás. A hatályos tervek szerint lehetővé váló építkezések, 
lakásszám érvényesülések nem kérhetőek számon a készülő szabályzattól. 

A változások térképen a helyrajzi számok feltüntetése a továbbiakban megjelenik, mely a térkép 
olvashatóságát kissé nehézkessé teszik. 

A korábban készített szabályozási terv beépítésére nincsen lehetőség, mivel nem egyezik a TFK-ban 
megjelölt szándékokkal. 

  

27-V  Feledi László 

Javaslatok: 

1) Elkerülő út a már korábban tervezett nyomvonalon: Barackos út Városkapu 
útvonalon. 

2) A Pismányon a csatornákba az esővizet bekötni. 

3) A nyolcas uszoda építésére kezességként adott 586 millió forint visszakö-
vetelése a kivitelezőtől. 

ad1. A tehermentesítő út nyomvonala (a gazdasági területek menti kis szakasz kivételével) követi a 

korábban kijelölteket.  

ad2. A szennyvízcsatornába nem lehet bevezetni az esővizet, mivel cél az elválasztott rendszer kiala-
kítása a Belvárosban is, hiszen a szennyvíztisztító működését terheli a csapadékvíz. 

ad3. A V-8 uszoda kérdése nem a településrendezési eszközök tárgykörébe tartozik. 

  

28-V 
Szarvas

hegy 

Kajári Ta-

más 
2000 Szent-

endre, Csá-

nyi u. 15/B. 

Szarvashegy nem csatlakozik meglévő lakóterülethez, emiatt nem válhat soha 
lakóterületté. Szarvashegy területét feltétel nélkül kéri lakóterületté nyilvání-

tani. 

A TSZT leírás 12. oldalán szerepel, hogy Szarvashegy a Szarvashegyi úthoz csatlakozóan válhat la-

kóterületté. Az átminősítés a felsorolt további feltételek teljesülése esetén lehetséges. Feltétel nélküli 

lakóterületté minősítés méltatlan lenne a többi hasonló helyzetben lévő területtel szemben. 

XX TRE készítésénél szakmai okok 

miatt nem befogadható kérés. 

29-V - 

Prém Péter 

2000 Szent-

endre, Ka-
darka u. 22. 

Környezetvédelmi adatbázis létrehozását javasolja. 
Szükséges valóban, egyet lehet érteni vele, de nem a településrendezési eszközök készítésével ösz-

szefüggő kérdés. 
  

30-V 
Szarvas
hegy 

Forintos 
Géza 

2000 Szent-

endre, For-
rás utca 3. 

Szarvashegyre vonatkozó észrevételek. Az eltelt 21 év alatt, amióta itt lakik, 
tapasztalja, hogy az utóbbi évtizedben szinte megkétszereződött az építkezők 

száma, a betelepülés fokozódása. gondok: nincsen megfelelő felszíni víz-el-

vezetés, agyagos, változó térfogatú talaj jelenléte mellett. Nincsen megfelelő 
úthálózat kialakítva. Nagy a talajmozgás. Dőlnek a villanyoszlopok. Talajmo-

zogások észlelhetők. Forrás u. és Kaptató u. közötti nyílt vízelvezető árok fala 
bedőlt.  

(Nem SZÉSZ-t érintő javaslatok.) Építési moratórium elrendelését javasolja. 

Szarvashegy szabályozási szinten üdülőterület. Lakóterületté akkor alakítható, ha megfelel a területet 

kiszolgáló közlekedési és közműhálózati feltételeknek. A levélben felsorolt problémák nagy része te-

lepülésüzemeltetési kérdéskörbe tartozik. Építési moratórium elrendelése Szarvashegyen komoly til-

takozásra adna okot. 

  

31-V 

0134/3
9 

0516/2

6 
0295/7

0 

Dr. Király 

Dénesné 
2000 Szent-

endre, Pa-
csirta u. 24. 

Saját tulajdonában álló külterületi ingatlanok sorsa iránt érdeklődik. 
A jelenleg hatályos és a véleményezésre bocsájtott tervek egyaránt meghatározza a kérdéses telkek 

tervezett területfelhasználását. További információ igénye esetén főépítészi konzultációt javaslunk. 
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0295/2
2 

32-V 

0281/1

4 

3617/2 

Göttinger 
Pál 

2000 Szent-

endre, Fias-
tyúk u. 30. 

Csicserkó hosszútávon, TSZT- ben tervezett közpark lehatárolásának dom-

borzati adottságokhoz jobban illeszkedő lehatárolását javasolja, továbbá az 
Egres út - Dunakanyar krt. csomóponti kialakítása kapcson konkrét javaslatot 

tesz a közterületi határ alakítására. 

Javaslatai beépültek a tervekbe.   

33-V  

Sabján Attila 

2000 Szent-
endre, De-

reglye utca 
9-11. 

Pap sziget környékével kapcsolatos észrevételek és kérések: Dereglye utca 

útburkolatának kialakítása, közvilágítás kiépítés, kerékpározás biztonságossá 
tétele, kukák elhelyezése, Pap-szigeti dunaág kotrása és rendezése (Nem 

SZÉSZ-t érintő javaslatok.) 

Nem TRE kérdése, városfejlesztési, településüzemeltetési javaslatok.   

34-V 

0169/2

5 

0169/3
0 

Kiss Gizella 

2017 Pócs-
megyer, Mó-

ricz Zs. u. 
14. 

0169/25 és 0169/30 hrsz-ú telkek egy övezetbe sorolását kéri. A 0169/30 

hrsz-ú telek helyi védettségét tévedésnek tartja. 

A TRE-ben a megküldött adatszolgáltatásnak megfelelően kell ábrázolni a helyi jelentőségű termé-
szetvédelmi területet. A hatályos tervhez képest egyik telek tervezett területfelhasználása sem vál-

tozott. 

XX 
TRE készítésénél szakmai okok 

miatt nem befogadható kérés. 

35-V 4115/2 

Horváthné 

Árkai Erzsé-
bet 

2000 Szent-

endre, Ba-
rackos út 

15. 

Tiltakozik a Barackos út és a Cseresznyés út kiszélesítése ellen. 

Az említett két utca városrészt ellátó gyűjtőút szereppel tervezett. Nem csak a felső Pismányi lakosok 

ellátását szolgálja, hanem az „alsó és középső” Pismányi telkeket is. A rengeteg megközelítendő 

ingatlan miatt nem lehet eltekinteni az utca szélesítésétől, közép/hosszútávon a kiszabályozást fenn 
kell tartani. A kérésnek megfelelően a szabályozási vonal az utca mindkét oldalát érinti.  

Megjegyzés: Az utcák szélesítése nem csak a járművek közlekedését szolgálják, hanem minden olyan 
helyet igénylő közterületi rendeltetést, amelyet egy utcának tudnia kell biztosítani. 

XX 

A kialakult utcahálózat megkí-
vánja a gyűjtő jellegű utak ki-

jelölését, ezek kismértékű szé-

lesítésétől nem lehet eltekin-
teni. 

36-V 469/3 

Pajer Imre 

2000 Szent-

endre, Kő-
zúzó út 8. 

Gazdasági övezetben a Kőzúzó úton a min. telekméretet 1500 m2-ben kéri 

meghatározni. 

Gazdasági területen nem célszerű levinni a minimális telekméretet, mert a vállalkozásoknak műkö-
désükhöz szüksége van manipulációs térre. Az elaprózódó apró telkek lehetővé tétele ipari környe-

zetben nem cél.  

XX 
TRE készítésénél szakmai okok 

miatt nem befogadható kérés. 

37-V 3520/4 
Lukács Ba-

lázs 

Rezeda utca 3520/4 hrsz-ú telek kapcsán kéri a szabályozási vonal felülvizs-

gálatát. 
A hatályos SZT-i állapotok megtartva, a tervet korrigáltuk.   

38-V 
9733 
9755 

Soós Sándor 
9733, 9755 hrsz-ú külterületi ingatlanokhoz bejárási lehetőség biztosítását 
kéri. 

A Kőhegy szabályozására ilyen mélységben a TRE készítése nem vállalkozhatott. 

Nem áll módunkban a terven közúti megközelítést biztosítani az említett telkeknek. 
Jogi Iroda vélemény: Az átjárási jog biztosítása a felek polgári jogi autonómiája körébe tartozik vagy 

a polgári jog eszközeinek igénybevételével kezdeményezhető. 

XX 
Közúti kapcsolat helyett ma-
gánút formájában lehet kiszol-

gálni a telket.l 

39-V  Miakich Gá-

bor 
Lke övezetben épületek számára, villamos hálózatra vonatkozó javaslatok. 

Az Lke/ Üh övezetk épületszám csökkentése, bizonyos telekméret alatti korlátozása az osztatlan kö-
zös tulajdonok kényszerű kialakulását, a lakókörnyezet túlzott besűrűsödését hivatott kezelni. Na-

gyobb méretű telkek megosztási lehetőségéről, csökkentési tényezőkről szintén gondoskodik a sza-

bályzat. A felvetés építészeti, városképi szempontból megfontolandó. 
A villamos hálózat vezetékeinek vezetési szabályozása nem ellentétes a felvetéssel, az értelmezésben 

lehet félreértés. 

  

40-V 7185 

Dukai Dezső 

2000 Szent-

endre, Pano-
ráma u. 40. 

7185 hrsz-ú telek esetében a kerítés vonalára kérik a szabályozási vonalat. 
Jogalap nélküli, önkormányzati és más magánterületre nézve kárt okozó a kérése. Településtervezési 

szempontból nem támogatható. 
XX 

TRE készítésénél szakmai okok 

miatt nem befogadható kérés. 

41-V 
9810/2 
9810/3 

Felber Antal 

1039 Buda-
pest, Lukács 

György u. 7. 
7/21. 

9810/2-3 hrsz-ú külterületi ingatlanokon lakó rendeltetést kérnek. (Biogaz-
dálkodást szeretnének folytatni, terményeket szeretnék feldolgozni és tá-

rolni.) 

Mk/3 övezetben elhelyezhető a kert-, szőlő- és gyümölcstermesztéssel kapcsolatos termékfeldolgo-
zás, tárolás, szolgáltatás építményei, nem helyezhető el lakó rendeltetésű épület, ill. épületrész.  

XX 
TRE készítésénél szakmai okok 
miatt nem befogadható kérés. 

42-V 4111 

Kiss János 

2000 Szent-
endre, Ba-

rackos út 
15/b. 

Barackos út szélesítése ellen tiltakozik. 

A Barackos út városrészt ellátó gyűjtőút szereppel tervezett. A rengeteg megközelítendő ingatlan 

miatt nem lehet eltekinteni az utca szélesítésétől, közép/hosszútávon a kiszabályozást fenn kell tar-
tani. A szabályozási vonal a hatályos tervben is ugyanúgy érinti, mint a tervezett TRE-ben.  

  Megjegyzés: Az utcák szélesítése nem csak a járművek közlekedését szolgálják, hanem minden 
olyan helyet igénylő közterületi rendeltetést, amelyet egy utcának tudnia kell biztosítani. 

XX 
TRE készítésénél szakmai okok 

miatt nem befogadható kérés. 

43-V 4419 

Vándor Gá-
bor 

2120 Duna-

keszi, Fóti út 
32/B. 

Barackos út szélesítése esetén a 4419 hrsz-ú telken lévő háza statikailag ve-
szélyeztetve lenne. 

A hatályos szabályozási tervhez képest jelen módosult szabályozási vonal a keleti telekhatárhoz ké-

pest nyugati irányba elmozdult, mely az érintett telken lévő lakóház megtartását biztosítja. A Barac-
kos út keleti irányú szélesítése a gyalogos járda létesítése érdekében szükséges, melyet nem a támfal 

teljes elbontásával javasolt kialakítani amennyiben "magasban vezetett" járdával oldják meg. A Du-

nakanyar krt.-tól rámpa és lépcső létesítésével lehetne a lakóházak kertjeinek szintjére felvezetni a 
járókelőket. A Barackos út nyugati irányú szélesítése pedig az útburkolat szélesítése idején aktuális, 

amelyet a forgalomtechnikai átrendeződés kíván majd meg. 

X 

TRE készítésénél szakmai okok 

miatt csak részben befogad-

ható kérés. 
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44-V  

Petter Krisz-
tina 

(Zúzmara 
utcai Lakó-

közösség) 

Javaslatok villamos energia, környezetvédelem, orvosi rendelő, vezeték nél-

küli hírközlés, csapadékvíz elvezetés témában.  
(Jelentős része nem érinti a SZÉSZ-t.) 

Megfontolandó javaslatok, de többségük nem szabályzatot érintő. X 
A jellemzően nem TRE kompe-

tencia felvetések. 

45-V  

Füzesi 
László 

2000 Szent-
endre, Ber-

kenye utca 

7. 

Támogatja az elkerülő út megvalósítását. P+R parkoló és buszvégállomás ki-
alakítására tesz javaslatot. 

Megfontolandó javaslatok, a TSZT igyekszik figyelembe venni a javaslatokat   

46-V  

Szécsi Mária 

2000 Szent-
endre, Fe-

hérvíz u. 30. 

Radnóti úti lakópark közlekedési problémáival, közúti megközelítésével kap-
csolatos kérdések. Javaslat a magántelkek beépítési %-nak alacsonyabban 

tartására. Szentendrei-sziget megközelítése, közút megépítésével elkerülhe-
tetlen lesz a vízbázis sérülése. A Bükkös-parti kerékpárút melletti építkezé-

seknél csak kisebb teherjárművel szabadna szállítani.  

(Nem SZÉSZ-t érintő javaslatok is szerepelnek.) 

A Radnóti úti lakópark építésének lehetősége a hatályos tervben már szerepel, ugyanúgy a magán-

telkek beépítési %-ával járó jogok is, melyeket nem lehet megvonni. Javaslatai megfontolandóak, 
de településüzemeltetési hatáskörbe tartoznak.  

A Szentendrei-szigetre vezető autós hidat szerepeltetni kell a hosszú távú tervekben a Dera-pataktól 

délre, hiszen a városnak az az érdeke, hogy a sziget forgalma ne a városon haladjon keresztül a 
forgalmas 11-es úton. Amikor a híd létesítése reálissá válik, az előkészítési fázisban a vízbázis-vé-

delmi szempontokat is részletesen figyelembe kell majd venni. 

X 

A felvetések jellemzően nem 
TRE kompetencia kérdések. 

Megjegyzései szakmai szem-

pontok alapján teljes körűen 
nem fogadhatóak be. 

47-V 
11221/

10 

0290/7 

Remsei Ka-

talin 
2000 Szent-

endre, Kis-

forrás u. 33. 

11221/10 hrsz-ú telekre folyik a patak vize, ezért kéri a telkek átalakítását, a 
11221/1 hrsz terület hozzácsatolásával és a 11221/10 részbeni közterületi 

felhasználásával. A 0290/7 hrsz-ú telek belterületbe vonását kéri. 

Vízrendezési tanulmány foglalkozik a problémakörrel, a magánterület esetleges igénybevételével. A 
híd és áteresz korszerűsítése, patak meder rendezése nem TRE kompetencia. A 11221/1 hrsz terület 

lakóterülethez adása a TRE értelmében lehetséges. 
A 0290/7 hrsz terület lakóterületbe sorolása a jelen TRE készítési folyamatában nem kaphatott he-

lyet, a korábban kimondott elvek értelmében. Megfontolandó egy területcsere; a vízfolyás menti, 

azonos méretű területsáv erdőövezeti kijelölésével és a kérelmezett ingatlan lakóterületté alakításá-
val. Mindez a jelen tervezési folyamatban városfejlesztési döntés értelmében nem kaphatott helyet. 

X 
A TRE készítési folyamata új 
lakóterületet sehol sem jelölt 

ki. 

48-V  

Hargitai Ka-

talin 
(Tómellék 

Baráti Kör 
Egyesület) 

A Vasúti villasor menti lakóterületet kéri zöldsávval elválasztani a gazdasági 
területektől.  

(Nem SZÉSZ-t érintő javaslatok is szerepelnek.) 

Nincsen olyan jogszabály, mely általánosságban kimondana kötelezettséget a gazdasági területek és 
a lakóterületek közötti zöld sávval történő elválasztásra. 

A hatályos szabályzat is csak annyit mond, hogy az ipari gazdasági területek esetében (ez kereske-

delmi gazdasági terület ebben a sávban) a telkek határán védelmi célú fásítást kell alkalmazni, de 
ennek mértékét nem határozza meg. 

A Vasúti villasor északi oldalának beépülése és a gazdasági területek kialakulása szinte párhuzamo-
san haladt. 

A SZÉSZ tervezete a ma lehetséges megoldásokat tartalmazza: közterületi fasortelepítés és új gaz-

dasági rendeltetés létesítése esetén tömör kerítés építésének kötelme. 

X 

A kérelmet a TRE a lehetősé-

gekhez mérten tudja kezelni, 
teljes körű befogadására szak-

mai indokok alapján nincsen 
lehetőség. 

49-V 3053 

Rozsi Dániel 

2000 Szent-
endre, Anna 

utca 25. 

3053 hrsz-ú telek melletti gyalogos köz szélesítésének tervét kérik törölni. Az 
Anna utca 6,0-re történő szélesítését szintén kérik törölni. 

(Nem SZÉSZ-t érintő javaslatok is szerepelnek.) 

A gyalogos közön nem történik csapadékvíz elvezetés, a gyalogos forgalom lebonyolítása megold-
ható, így a szabályozási vonal a 3053 hrsz-ú telekről törlésre került. Az Anna utca szélesítéséről 

azonban nem lehet lemondani hálózati szempontból. 

X 

Az utcát érintő szükséges sza-

bályozási szélesség fenntartá-
sát közlekedési szakmai indo-

kok támasztják alá. 

50-V 0512/2 

Buzás Balázs 
2000 Szent-

endre, Tyu-

kosdűlő 22. 

0512/2 hrsz-ú út szélesítését kéri felülvizsgálni, mert a helyszíni adottságok 

alapján nem látja célszerűnek. 
(Nem SZÉSZ-t érintő javaslatok is szerepelnek.) 

A minimális útszélességet 6,0m-ben határoztuk meg, melyet csak a Szabályozási Terven látható 

irányba tudunk szélesíteni, mivel a telektől északra Natura 2000 területek helyezkednek el. 
XX 

A szükséges szabályozási szé-
lesség fenntartását közlekedési 

szakmai indokok támasztják 

alá. 

51-V  

Ádám Zsu-

zsanna 
2000 Szent-

endre, Vas-

vári u. 51. 

Tiltakoznak a Fürj utca 11-es útba kapcsolása ellen. A forgalom elviselhetet-

len, kátyú és pormentése szükséges. 

Nem TRE kérdés. Településüzemeltetés témaköre, forgalomtechnikával és útfejlesztéssel mérsékel-
hetőbb a Fürj utca forgalma, de jelentős a hálózati szerepe. A Fürj utca Vasvári Pál utcára és 

Sztaravodai útra való rákapcsolása a jelenlegi tervek szerint is létezik, az új TRE ezen nem változta-
tott. 

XX 
Nem TRE kompetencia. A ha-
tályos tervekhez képest nincs 

változás. 

52-V 

0206/7
7 

0206/7

8 

Takácsné 

Szűk Mária 

2000 Szent-
endre, Ba-

rackos út 
111. 

(képv. Han-

gyál Ügyvédi 
Iroda) 

0206/77,78 hrsz-ú ingatlanok kisajátítását kéri a tehermentesítő út és Ev/1 

erdőövezeti besorolás miatt. 

A 0206/77 esetében a tulajdonosi jogok gyakorlása nem lehetetlenült el. Még belterületi lakótelken 
sem lehet 8m-nél keskenyebb telket beépíteni a SZÉSZ rendelkezése szerint. A 0206/78 hrsz-ú te-

leknél építési hely bőven rendelkezésre áll. A kisajátítás indokát a terv nem tartalmazza, az nem TRE 
kompetencia. Az erdőövezeti besorolást, valamint a tehermentesítő út nyomvonalát a hatályos és azt 

megelőző rendezési tervek is tartalmazták, a kijelölések nem újszerűek. 

XX 

Nem TRE kompetencia. A kisa-

játítás kérése nem befogad-
ható vélemény. 

53-V 

5428 

5429 
5430 

Kiszely Má-
ria és társai 

2000 Szent-

endre, 

Akácfa utcai 5428, 5429, 5430 hrsz-ú telkeket kérik lakóövezetbe sorolni. 
A TSZT-ben ismertetett feltételrendszer további kibontásával, részletekre kiterjedő pontosításával 

lehet a szakaszos megvalósulást tisztázó újabb dokumentumokkal kezelni a kérdéskört. 
XX 

Üdülőterületek lakóterületté 

minősítése jelen TRE készítés 
során sehol sem tervezett. A 
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Akácfa u. 
16. 

TSZT feltétel rendszere tartal-
mazza az átsorolás hosszútávú 

lehetőségét. 

54-V 9342/4 

Schiffer 

András 

2013 Po-
máz, Luppa 

Vidor u. 11. 

9342/4 hrsz-ú telek nyugati oldalán maradjon meg az út kiszabályozás. A telket hátulról egy 12 méteres magánúttal meg lehet közelíteni, így megosztható marad.   

55-V  

Jonak József 
és Beáta 

2000 Szent-
endre, Cse-

resznyés út 
207. 

A Cseresznyés úton megvásárolt telkeinek telekhatára a kimérést követően a 
Cseresznyés útra esett. Az ÖK állítása szerinte elfogadta az új telekhatárt. 

Kérdezi, hogy az ezzel kapcsolatos módosulás mikor valósul meg. Kérdezi, 

hogy a Cseresznyés út felső szakasza mikor lesz közművesítve. 
(Nem SZÉSZ-t érintő kérdések.) 

Nem TRE-t érintő kérdések, az ÖK-tal való egyeztetésen választ kaphat a kérdéseire. XX Nem TRE kompetencia. 

56-V 2902/4 Péter János 2902/4 hrsz-ú telek szabályozásának felülvizsgálatát kéri. 

Az Lk/17 övezet építési paramétereit a városszerkezeti, illeszkedési szempontok indokolják. Az elő-

kert nélküli beépítés ezen a területen már nem jellemző, a Szentlászlói úttól északra a beépítés jellege 
fellazul. A telekhatárra való kiépülés városképi / használati szempontból nem kívánatos. 

A terepszint alatti építés esetén a telekhatár 3 m- re való megközelítését a szabályzat korrigált for-

mája lehetővé teszi, ezzel a gépkocsitárolás térszín alatt kedvezőbben alakítható. 

  

57-V  Janó Márk Sólyom utca belterületbe vonását kéri. 
A Sólyom utca belterület, valószínűleg lakóterületté nyilvánítást szeretne kérni, annak feltételrend-
szere a TSZT leírásban megtalálható. 

XX 

Üdülőterületek lakóterületté 

minősítése jelen TRE készítés 

során sehol sem tervezett. A 
TSZT feltétel rendszere tartal-

mazza az átsorolás hosszútávú 
lehetőségét. 

58-V 4118/1 
Gál Kál-
mánné 

Tiltakozik a Barackos út kiszélesítése ellen. 
A Barackos út városrészt ellátó gyűjtőút szereppel tervezett. A rengeteg megközelítendő ingatlan 
miatt nem lehet eltekinteni az utca szélesítésétől, közép/hosszútávon a kiszabályozást fenn kell tar-

tani. A szabályozási vonal a hatályos tervben is ugyanúgy érinti, mint a tervezett TRE-ben.  
  Megjegyzés: A kerítésük eleve nem épülhetett volna oda. Az utcák szélesítése nem csak a járművek 

közlekedését szolgálják, hanem minden olyan helyet igénylő közterületi rendeltetést, amelyet egy 

utcának tudnia kell biztosítani. 

XX 

A szükséges szabályozási szé-

lesség fenntartását közlekedési 
szakmai indokok támasztják 

alá. 

59-V 4119 Mark Andrea Tiltakozik a Barackos út kiszélesítése ellen. XX 

A szükséges szabályozási szé-
lesség fenntartását közlekedési 

szakmai indokok támasztják 
alá. 

60-V  Szabó Ta-

más György 

A Sztaravoda és a Szentlászlói út összekötésére felvázolt javaslatok közül el-

sősorban a Pásztor utcai, másodsorban a Fürj utcai összekötéssel ért egyet. 
Lassító emelvények forgalomlassító eszközök elhelyezését javasolja a Vasvári 

Pál utca forgalma miatt. 
 (Nem SZÉSZ-t érintő javaslatok is szerepelnek.) 

Egyetértőnek tekinthető, javaslatainak egy része településüzemeltetési kérdéskörbe tartozik.    

61-V  Gellén Már-

ton 

A szabályozási eszközök átdolgozását és újbóli partnerségi egyeztetését kéri. 
Véleménye szerint a terv készítése nem az aktuális adatok felhasználásával 

jött létre, ami elsősorban a várható lakosságszám alulbecsülését jelenti. 

A megalapozó adatbázis a tervezési munka elején készült, annak folyamatosan frissítésére és aktu-
alizálására a tervek készítése során nincs lehetőség. A tervezés a megküldött hivatalos adatok fel-

használásával történt. 

XX 

A TRE készítése az eljárásrend 

teljes körű betartásával, a 
szakmaiság biztosításával tör-

tént. A kérelem szakmai indo-
kok mentén nem befogadható. 

62-V 3235/3 

Wolf Mag-

dolna 
1145 Buda-

pest, Jávor 

utca 18. 

Kadarka utca 12,0 m-re történő szélesítését kifogásolja. 

(Nem SZÉSZ-t érintő javaslatok is szerepelnek.) 

A Kadarka utca esetében a közlekedési hálózatban betöltő jelentős szerepe és a megközelítendő 
ingatlanok száma miatt nem lehet eltekinteni az utca szélesítésétől, közép/hosszútávon a kiszabá-

lyozást fenn kell tartani. A szabályozási vonal a hatályos tervben is ugyanúgy érinti, mint a tervezett 
TRE-ben.  

XX 
A szabályozási megoldás szak-

mai indokok miatt fenntar-

tandó. 

63-V  

Dénes Esz-

ter 

2000 Szent-
endre, Vas-

vári Pál utca 
49. 

Vasvári Pál utca forgalmával kapcsolatos javaslatok. A Vasvári Pál utca- For-

gách utca kereszteződésében az iskola számára kijelölt parkoló növelte az 
utca forgalmát. A Vasvári Pál utcában szükséges lenne forgalomlassító esz-

közöket kihelyezni.  Járdák kiépítését, zebrák felfestését, megfelelő vízelve-

zetést szorgalmaz.    
(Nem SZÉSZ-t érintő javaslatok is szerepelnek.) 

Megfontolandó javaslatok, de többségük nem szabályzatot érintő. X 

Nem TRE kompetencia. Közle-

kedésfejlesztési szempontból 
megfontolandó javaslatok. 

64-V  

Timmer-

mann Péter 
2000 Szent-

endre, Vas-
vári Pál utca 

49. 

Megfontolandó javaslatok, de többségük nem szabályzatot érintő. X 
Nem TRE kompetencia. Közle-
kedésfejlesztési szempontból 

megfontolandó javaslatok. 
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65-V  

Dukay Igor 
2000 Szent-

endre, 
Frangepán 

u. 16. 

Környezetvédelemmel kapcsolatos vélemény. 

A környezeti értékeléssel kapcsolatos észrevételekre külön készült válasz a KÉ- elfogadásához kap-
csolódóan. 

A környezetvédelmi szakhatóságokkal, mint véleményező államigazgatási szervekkel külön egyeztető 
tárgyalást folytattunk le a készülő TRE kapcsán, melynek témái több helyen kapcsolódnak az itt 

felvetett javaslatokhoz. Az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvét a dokumentumok tartalmazzák. 

  

66-V  Tax Ágnes 
Tehermentesítő útnak a 11-es út alatti alagutat javasol. Olyan szabályozást 
kér, ami nem teszi lehetővé, hogy a 11-es út mellett sírkő lerakat legyen. 

Megfontolandó javaslatok. X 
Meglévő rendeltetés fel nem 
számolható. 

67-V  

Szűcs Kata-

lin, Bársony 

András 
(Demokrati-

kus Koalíció) 

Népességnövekedéstől való félelem elnyomta a kistérségi központi szerepkör 

erősítését. Szentendrei fiatalok letelepedésének helyet kell keresni. Honvéd-
ségi létesítmények hasznosítása fontos. Nem ajánlott a gazdasági fejlesztés 

a Tófenéken, a lakóterület fejlesztés a dombvidéken. Nem értenek egyet Csi-
cserkó-Egres lakóterületi fejlesztés elvetésével. A tehermentesítő út fontos, 

és egy belvárosi, forgalmat elvezető alagút is a 11-es számú főút alatt. A 
Belvárosi szabályozás nem elég alapos, a gépjármű elhelyezés sem. Közmű-

hálózatok esetében a vezetékes hálózatok lakóterületen felszín alatt javasol-

tak, vezeték nélküli hálózatok önálló építményeinek elhelyezését bel- ill. la-
kóterületen nem támogatják.  

A kistérségi központi szerepkör továbbra is hangsúlyos a tervben. A honvédségi létesítmények hasz-

nosíthatósága szintén kiemelt téma, a területek átépülésének lehetőségét azonban a tulajdonviszo-
nyok erősen meghatározzák. A Tófenéken új gazdasági terület kijelölése nem történt, sőt egy koráb-

ban gazdasági területfelhasználású tömb természetközeli területté lett átsorolva. A Csicserkó-Egres 

úti lakóterületi fejlesztés elvetése nem TRE kérdés, TFK döntése. A közlekedésfejlesztéssel kapcso-
latos hosszú távú javaslatok biztosítják a város számára a problémák enyhítését. A Belváros jelen 

tervben nem „teljeskörűen szabályozott” terület, a hatályos szabályzatban „Nem szabályozott terü-
let”, a terv besorolta övezetekbe, építésügyi kérdésekben a Tervtanács és a Főépítész hatásköre a 

döntés. Helyi településképi rendelet készítendő a városképi elvárások meghatározására. 

X 

Egyes javaslatok a TRE készí-
tését megelőző városfejlesz-

tési, koncepcionális döntések 

értelmében, ill. a készülő ter-
vek programja miatt, szakmai 

indokok mentén nem befogad-
hatóak. 

68-V  Pető Éva 

Barackos és Jázmin utcák szélesítése ellen tiltakozik. A Barackos út továbbra 

is egyirányú kellene maradjon, a járdaépítést szorgalmazza. A tervezett kisa-
játítással járó útfejlesztéstől tekintsenek el, az alsó-Pismányon ne legyen lak-

hatatlan, nagyforgalmú út a hegytető megközelítésére.  

A Jázmin utca esetében a közlekedési hálózatban betöltő jelentős szerepe és a megközelítendő in-

gatlanok száma miatt nem lehet eltekinteni az utca szélesítésétől, közép/hosszútávon a kiszabályo-
zást fenn kell tartani. A felsorolt problémák jelentős része forgalomtechnikai megoldásokkal és tele-

püzemeltetési fejlesztéssel megoldható. 

X 

A szükséges szabályozási szé-

lesség fenntartását közlekedési 
szakmai indokok támasztják 

alá. 

69-V 
5661 

5662 

Hajdú István 
2000 Szent-

endre, Fü-
zespark 11. 

fsz.1. 

Ellenzi az Áfonya utca szélesítését. 

Az utca 6m-re történő szélesítésétől nem lehet eltekinteni. 

Az Áfonya utca szabályozása úgy lett korrigálva, hogy kevésbé érintse az út szélesítési igénye az 
5661 hrsz-ú telket.  

X 

A szükséges szabályozási szé-
lesség fenntartását közlekedési 

szakmai indokok támasztják 

alá. 

70-V 

11241/

1 
11244/

3 

Zauer Károly 

Kálvária tér 

19/A. 

11241/1 és 11244/3 hrsz-ú utak magánúttá alakítását sérelmezi. 

Szakmai szempontból a telkek magánúttá alakítása indokolt. A 11271 hrsz telek megközelítése a SZT 
értelmében magánút segítségével megoldhatóvá válik. A magánút geometriai változtatása lehetősé-

get teremt a 11244/2 hrsz telek területének növelésére, építési hely kibővítésére – ezzel a magánút 

kialakítása tulajdonosi szempontból kedvezőbb megítélés alá eshet. A felvetett javaslatok alapvetően 
jogi kérdéseket feszegetnek. 

X 

A felvetett jogi természetű kér-
dés a TRE keretében, szakmai 

indokok értelmében nem old-
ható meg. De a területek feltá-

rására ésszerű megoldást java-

solnak. 

71-V  

Lakossági 

Petíció - 153 
aláírás 

(Hámori Má-

ria, János 
utca 17.) 

Véleményezési határidő hosszabbítását kérik. 
Önkormányzati döntéssel meghosszabbították a véleményezési időt, a minimális 30 nap helyett 45 

napra. Ennél hosszabb határidő módosítás szakmailag nem volt indokolt. 
X 

A TRE 45 napos véleményezési 
időszakát szakmai szempontból 

nem volt indokolt meghosszab-

bítani. 

72-V  

Hörömpőné 

Koráth Judit 
Stéger köz 

11. 

A város közlekedési infrastruktúra hálózatáról tesz javaslatokat. A vízi tömeg-

közlekedés nyújtotta lehetőségeket a hivatásforgalom lebonyolításában is ki 
kellene használni. A városi parkolóhelyek száma rendkívül kevés. Fontos a 

felismerés, hogy Szentendre megtelt. A mértékadó árvízszint megemelkedé-
sét figyelembe kell venni a további tervezés során. A forgalomszabályozás és 

szervezés esetében figyelembe kell venni az értékvédelem érdekeit, fontos az 
utcák súlykorlátozása. A Déli közúti híd megépülésétől remél jelentős válto-

zást. A vízelvezetés a befogadóig kell történjen.  

Megfontolandó és befogadható javaslatok, de nincs közvetlen kihatásuk a TRE- re.   

73-V  

Budakalász 
Szentistván-

telepi Közös-
ség 

Györgyi 

Gábor 

Kérik, hogy a szentendrei nyugati tehermentesítő út Dobogókői útnál végződ-
jön és a 11-es úthoz 2 szintű csomóponttal csatlakozzon. 

- a kifogásolt útszakasz nem Szentendre területére esik,  
- a csomóponti kapacitások pontos számítása, a megfelelő körforgalmi típus kiválasztása az aktuális 

(megvalósítás előtti) forgalmi igényeknek megfelelően, a megvalósítás előtti időszak feladata, az 

akkor készülő engedélyezési és kiviteli tervekben, 
- Szentendre számára az is elfogadható megoldás, ha a tehermentesítő út a Dobogókői útnál véget 

ér, ahol a 11. sz. főúti csomópont megfelelő kapacitástartalékkal rendelkezik a 2x1 sávon érkező 
forgalmi terhelés befogadására és Budakalásztól is távolabb esik, 

- a terv városi területen kívül eső nyomvonalait a felsőbbrendű terveknek megfelelően jelöli Szent-

endre terve. 

XX 
 

A TRE a felettes jogszabályok 

értelmében, a korábbi tervek-
kel koherens módon készül-

nek. A kérelem szakami okok 
miatt nem befogadható 

74-V  

Kelemenné 

Jámbor 
Gabriella 

Mathiász 

utca 20. 

Szentendre legsúlyosabb problémáit az építészet generálja, kezelése is épí-

tészeti megoldásokkal lehetséges. A közművek állapota kritikus. A SZÉSZ sérti 
a lakosság jogait. Kéri a nyugati tehermentesítő út törlését a TSZT-ből, és 

Szentendrén a további lakóingatlanok és ipari építmények építési lehetőség-

ének megszüntetését javasolja. 

A tehermentesítő törlése nem reális igény. A területrendezési (BATrT) tervekből fakadóan köteles a 

városi terv azon elemeket megjelölni melyek a magasabb rendű tervekben szerepelnek. Jelen eset-
ben a város érdeke is megkívánja, hogy továbbra is szerepeljen a tervekben a tehermentesítő út. 

Szentendre nyugati lakó és üdülőterületeinek, Skanzen területének elemi érdeke, hogy a 11- es út 

alternatívája létrejöhessen. 

XX 

 

A kérelem a TRE mivoltának és 
készítésének szakmai indokai 

miatt nem befogadható. 
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A vélemény a TRE szándékait félreértelmezi. A város fennálló problémáira a felsorolt javaslatok nem 
tudnak megoldást nyújtani. A település természetes fejlődéséhez képest az infrastrukturális, intéz-

ményi fejlesztések elmaradásban vannak. A készülő TRE feladata ilyen tekintetben abban áll, hogy 
ezen fejlesztéseket lehetővé tegyék, adott esetben kieszközöljék. A kérdésre adható válasz tehát 

nem a szabályzat adta lehetőségek visszaléptetése, hanem pont a szabályzat által megteremteni a 
fenntartható fejlődés lehetőségét. Jó példa erre a korábbi lakóterület fejlesztésre kijelölt zónákban a 

jövőbeni lakó rendeltetés megváltoztatása, helyette vegyes intézményi – a lakosságot kiszolgálni 

tudó, intézményi – rendeltetések meghatározása. Illetve az úthálózat felülvizsgálata, szükségszerű 
kiegészítése. A közműfejlesztés nem TRE kompetencia, de elemi városfejlesztési érdek. 

A Vasúti villasor menti ipari létesítmények szabálytalan működése nem róható föl a szabályozások-
nak. Ezen a területen a gazdasági övezetek racionalizálása történt a TRE készítése kapcsán, új kije-

lölés nem volt. 

TRE építési jogokat csak úgy korlátozhat, ha számol annak következményeivel. A kialakult övezetek 
nyújtotta építési jogok drasztikus csökkentése egyfelől lakossági/ tulajdonosi oldalról váltana ki erő-

teljes ellenérzést, másfelől a település organikus fejlődését is gátolná – a fent írt szempontok értel-
mében. A kertvárosi lakó és üdülőterületekre előírt épületszám és rendeltetésszám korlátozás viszont 

pont a túlzott besűrűsödés, erőltetett használat (zsúfoltság) ellen hat. 

75-V  Dánosné Pil-

lér Judit 

Csicserkói telkük a 80-as évek óta beépítésre szánt terület volt, de a városi 
túlnépesedés megakadályozása érdekében nem válhatott lakóterületté. A 

meglévő iratokat alapul véve további egyeztetést javasol az önkormányzattal 
a terület helyzetének tisztázása érdekében. 

Csicserkó területhasználati változása TFK szintű döntés. A tervezett területfelhasználás meghatáro-

zása az ÖK feladata. Amennyiben kellően megalapozottnak és kidolgozottnak ítéli a kérést, lehető-
sége van a besorolás módosítására. A TSZT-ben alkalmazott területhasználati megjelölés a területek 

értékvesztésének megakadályozását szolgálja, mivel ez által megőrzi a terület a beépítésre szánt 
területekbe sorolásának lehetőségét. 

Ld. Csicserkó fejlesztése kapcsán adott összefoglaló válasz. 

XX 

 

Csicserkó területének jövőbeni 

vegyes intézményi rendelte-

tése, ennek megfelelő funkci-
óra való szabályozás lehetősé-

gével korábbi városfejlesztési 
döntések, elfogadott település-

fejlesztési koncepció és koráb-
ban rögzített szerkezeti meg-

határozás értelmében alakult. 

Övezeti szintű mezőgazdasági 
besorolása a jelenlegi haszná-

latnak felel meg. 

76-V  Bugyi László 
(ISO Kft.) 

Az OMV benzinkúttal szembeni autókereskedés, pénzváltó és sajtárusító meg-
szűntetését kéri. 

A kérdéses területen a hatályos tervekkel összhangban közlekedési zöldterületként szabályozza az 

említett telkeket a szabályozási terv is. Azon zöldfelület kialakítása és fenntartása lenne a jogkövető 
magatartás. Működéssel kapcsolatos kérdések nem a TRE kompetenciája. Kérésének teljesítése mél-

tányolandó. 

 
 

 

77-V  Kelemen 

Zsolt 

A helyi lakosok életkörülményeinek romlása az épített környezet terjeszke-

dése, azaz a befektetők hibája, a „szomszédjog” intézményének eltörlése, az 

önkormányzat korábbi rossz döntéseinek a következménye. A természetvéd-
elem és az élőhelyek megóvásának fontosságára hívja fel a figyelmet. A TRE 

nem a valós adatokból dolgozik. Kéri a nyugati tehermentesítő út törlését a 
TSZT-ből, és Szentendrén a további lakóingatlanok és ipari építmények épí-

tési lehetőségének megszüntetését. 

A TRE szándékait félreértelmezi, annak logikájával össze nem egyeztethető. A TRE a hatályos terv 
által már elfogadott elemeket és jogokat tartja fenn. A helyi és a felettes jogszabályoknak megfelelő 

környezetvédelmi, természetvédelmi korlátozásokat előírásszerűen tartalmazza. Építési jogokat csak 
úgy korlátozhat, ha számol annak következményeivel, egyes jogok megadását kizárólag indokolt 

városfejlesztési elvek mentén teszi meg. Zöldterületek (erdőövezetek), természetvédelmi területek 

esetében települési szinten bővülés jött létre a tervekben. 
A TRE készítése földhivatali nyilvántartáson és térképi adatszolgáltatáson alapszik. Egy területre vo-

natkozó övezet/ építési övezet nem azt jelenti, hogy a terület jelenlegi művelési ága milyen, hanem 
azt mutatja, hogy hogyan használható, hasznosítható, mivé alakítható. 

A tehermentesítő út tervét tartalmazzák a felsőbbrendű jogszabályok is, valamint Szentendre jelenleg 

hatályos és a korábbi szabályzatai, általános rendezési tervei. Az új SZT megszünteti a tehermente-
sítő nyomvonalának kiszabályozott voltát és csupán tájékoztató elemként, el nem építhető terület-

sávként jelöli. 

XX 

 

A kérelem a TRE mivoltának és 
készítésének szakmai indokai 

miatt nem befogadható. 

78-V 
7219 
7213 

Soltész 
Brigitta 

Barka u. 2. 

Kérdezi, hogy a 7213 hrsz-ú út értékesítésre fog-e kerülni? 
Mi az alapja annak, hogy a 7219 hrsz-ú utat magánútnak jelölték? 

A 7213 hrsz-ú telek a SZT szerint üdülőövezet, értékesíthető. A 7219 hrsz-ú telek közlekedési funkciót 
tölt be, de csak 4 telek megközelítését biztosítja. Ezért elképzelhető a magántulajdonba kerülése, de 

elsődleges rendeltetése nem változtatható meg.  

  

79-V 1559/2 

Lakatosné 

Szvoboda 

Zsóka 
Bükkös part 

86. 

Kéri, hogy az Alsó-Izbég tér szerepeljen a közparkok között. Az Alsó-Izbég 

téri hársfa legyen védett. Az Alsó-Izbégi patakhíd neve Vashíd, kéri az elne-
vezést hivatalossá tenni. 

Az Alsó-Izbég téren elhelyezkedő zöldfelület közkert besorolást kapott, a hársfa 2016-ban megkapta 

a helyi védelmet. A híd elnevezése nem a TRE tárgykörébe tartozó kérdés. 
  

80-V  
Békési Zsolt 

Leányka 
utca 2. 

Környezeti értékelés véleményezése, adatforrása, közlekedéssel kapcsolatos 

vonatkozó javaslatok, tehermentesítő út hatásai.  

A környezeti értékeléssel kapcsolatos észrevételekre külön készült válasz a KÉ- elfogadásához kap-
csolódóan. 

A környezetvédelmi szakhatóságokkal, mint véleményező államigazgatási szervekkel külön egyeztető 
tárgyalást folytattunk le a készülő TRE kapcsán, melynek témái több helyen kapcsolódnak az itt 

felvetett javaslatokhoz. Az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvét a dokumentumok tartalmazzák. 
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81-V 
2987 

2986/2 

Filó-Szentes 

Kinga 
2987 hrsz-ú árok területéből kérik kiszabályozni a túlkerített részt. 

Vízrendezési kérdés, melynek megítélésére nem kompetensek a településrendezési eszközök készí-
tői. A kérdésre a választ vízjogi engedély/ elvi vízjogi engedély, mint hatósági kontroll adhatja meg, 

s ez adhatja meg a felhatalmazást a szabályozási korrekcióhoz.  

XX 

 

A jelenlegi TRE készítés ezt 
nem tudja kezelni. A készülő 

vízrendezési tanulmány és víz-
jogi engedély alapján lehetsé-

ges a SZT későbbi módosítása, 
ami szükséges a terület rende-

zéséhez. 

82-V  Koltay Jenő 
Sáncköz 5. 

A Belváros közlekedési problémáival kapcsolatos vélemény. Leírja, hogy a 
Paprikabíró utca gyűjtőúti szerepű, de adottságainál fogva nem alkalmas a 

tömeges gépjármű és gyalogos forgalom levezetésére. A 11-es számú főúti 

csomópontja balesetveszélyes. Megállási és parkolási tilalom bevezetését 
szorgalmazza az itt lakók parkolási lehetőségének biztosításával. Meg kell te-

remteni a biztonságos gyalogos forgalmat járdák kialakításával. Forgalomcsil-
lapító eszközök alkalmazására, az utca tisztán tartására és az átmenő forga-

lom egy részének elterelésére is szükség van. A parkoló előtt jelzőlámpás 

kereszteződés, a főút csomópontjában körforgalom kialakítását javasolja. Az 
intézményekbe irányuló forgalmat rövidebb úton kellene kivezetni. A turiszti-

kai forgalmat a belváros peremén meg kell állítani. 
Belváros közlekedéssel foglalkozó részek véleményezése. 

Megfontolandó javaslatok, de nem TRE kérdései. Településüzemeltetési és forgalomtechnikai meg-
oldásokkal enyhíthetőek a Paprikabíró utcára nehezedő problémák.  

XX 
 

Nem TRE kompetencia. 

83-V 0281 
Murányi Er-
vin, Kisfor-

rás utca 5. 

Csicserkó területén 2001-ben vásároltak telket, mert akkoriban építési terü-
letnek szánta az önkormányzat. A terület fejlesztéséért létrehozták az egye-

sületet, részt vettek a tárgyalássorozaton és finanszírozták a telekosztási ter-

vezetet. Azonban előrehaladást nem értek el, gyermekeik lakhatását nem 
tudták biztosítani. Nem értenek egyet azzal, hogy a jelenlegi terv intézményi 

területhasználatba sorolta a területet.   

Csicserkó területének fejleszthetősége a TFK döntése. A TRE-et a jóváhagyást követően az Önkor-

mányzat szándékának megfelelően lehet módosítani, amikor a területre vonatkozó fejlesztési célok 

körvonalazódnak. 
Ld. Csicserkó fejlesztése kapcsán adott összefoglaló válasz. 

XX 

 

Csicserkó területének jövőbeni 

vegyes intézményi rendelte-
tése, ennek megfelelő funkci-

óra való szabályozás lehetősé-
gével korábbi városfejlesztési 

döntések, elfogadott település-

fejlesztési koncepció és koráb-
ban rögzített szerkezeti meg-

határozás értelmében alakult. 
Övezeti szintű mezőgazdasági 

besorolása a jelenlegi haszná-
latnak felel meg. 

84-V 0281 

Csicserkó 

Területfej-
lesztéséért 

Egyesület 

(Román Ta-
más elnök) 

A Csicserkó Területfejlesztéséért Egyesület nevében – annak elnökeként – 
jelzi, hogy részt kívánnak venni a Csicserkó szabályozásával kapcsolatos mun-

kában. A TSZT jóváhagyását követően mielőbbi egyeztetőtárgyalások meg-

kezdését szorgalmazza. 

Csicserkó területének fejleszthetősége a TFK döntése. A TRE-t a jóváhagyást követően az Önkor-
mányzat szándékának megfelelően lehet módosítani, amikor a területre vonatkozó fejlesztési célok 

körvonalazódnak. 

Ld. Csicserkó fejlesztése kapcsán adott összefoglaló válasz. 

 

A Csicserkó fejlesztési területei 

kapcsán külön egyeztető tár-
gyalások kezdődtek, a jövőbeni 

fejlesztési lehetőségek vizsgá-

latára, lehetséges menetrend 
felállítására. 

85-V  
Pilis Dániel, 

Kisforrás 

utca 38. 

Kéri, hogy a Pásztor és a Vasvári Pál utcák átmenő forgalomtól védendő út-

szakaszok legyenek.  
Úthálózat fejlesztések konkrét környezeti hatásainak vizsgálatát, monitorozá-

sát kéri. A fejlesztéseknél korszerű megoldások alkalmazását kéri. Javasolja, 

hogy – a Pásztor és Vasvári Pál utcák tekintetében - épüljön be a TSZT le-
írásba az az elv, miszerint az új nyomvonalat jelentő gyűjtőút szakaszok nem 

keresztezik a város lakóterületeit.  Egyeztető tárgyalást kér. 

Közbenső egyeztetés történt ez ügyben, melynek eredménye az volt, hogy kikerült a tervből a Skan-
zen fejlesztési területe alatt tervezett „összekötő út”, s helyette a Pásztor úti csomóponttól északi 

irányba fordulva került kijelölésre a Szentlászlói utat és a Sztaravodai utat összekötő út nyomvonala. 

A Pásztor utca városszerkezeten belüli elhelyezkedéséből adódóan gyűjtőúti szerepet tölt be, míg a 
Vasvári Pál utca „jelentős kiszolgáló út”. A forgalomtechnikai kérdések keresése és megoldása nem 

a TRE-k kompetenciája. Egyes úthálózat fejlesztések esetén elvégzendő előzetes vizsgálatok, érté-
kelések elvégzése a megvalósításhoz kapcsolódik, nem egy átfogó TRE készítés kompetenciája. A 

választott műszaki megoldás szintén a megvalósítást előkészítő tervezési szakaszban dől el. 

A Pásztor utca és Vasvári Pál utca meglévő közlekedési nyomvonalak, ilyen tekintetben esetükben 
nem értelmezhető az új gyűjtőúti nyomvonalak kijelölése (TSZT leírás szerint). Ez a Szentendrén 

szinte teljes mértékben hiányzó, a jövőben a tehermentesítő útra is ráhordani képes gyűrűirányú 
úthálózati elemek kijelölésére vonatkozik. 

Összegzésként megállapítható, hogy a Pásztor utcát érintő, új nyomvonal kijelöléssel kapcsolatos 

szabályozási javaslat figyelembe veszi az előzetes lakossági véleményt és a város úthálózati rend-
szere szempontjából szükségszerű megoldást tartalmaz.  

X 
 

A Pásztor utcát érintő, útháló-

zattal kapcsolatos partneri vé-

leményre, az előzetes igényt 
követő egyeztetés és tervmó-

dosítás tekintetében kialakított, 
a város úthálózati rendszere 

szempontjából szükségszerű 
szabályozási tervjavaslat szüle-

tett. Mindez a közlekedés 

szakami válaszok értelmében. 

86-V  

Márkus 

Balázs 

1191 Buda-
pest, Lehel 

utca 19. 
7/19. 

Kérik, hogy a 6900 és 6905/4 hrsz-ú telkek kerüljenek ki a települési tájkép-

védelmi területből. 
Javasolja, hogy kerüljenek bele a SZÉSZ-be a modern, biológiai bontással 

működő szennyvíztisztító rendszerek. 

A telkek tájképvédelmi megítélése nem telkekre vonatkozik, hanem területet határol le a terv, mely-
ből nem lehet egyes telkeket kivenni. Ha a telektulajdonosok inkább az ökológiailag sérülékeny te-

rületek közül szeretnék kivetetni a telküket, - mivel annak részét képezi az említett két telek-, akkor 

erre a válasz, hogy ennek megítélése, ill. felülvizsgálata nem a településrendezési eszközök kompe-
tenciája, a dokumentációban szereplő jelölések az illetékes adatszolgáltatók által nyújtott adatoknak 

megfelelő információkat tartalmazza. Ettől a terv nem térhet el. 
Az egyedi szennyvíztisztító rendszerek alkalmazását lehetővé teszi a SZÉSZ, de azok szigorú fel-

tételeit a 28.§ (5) bekezdése részletezi. Nem engedélyezhetőek csak azok a rendszerek, melyek 

X 

A tájképvédelmi szempontú 

módosítás szakmai válasz ér-
telmében nem befogadható ja-

vaslat. 
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csővezetéken juttatják a megfelelően és ellenőrizhető tisztított vizet az élővíz befogadóhoz. Olyan 
rendszer nem engedélyezhető, mely a talajba engedi, ill. a légbe permetezi a tisztított vizet. 

87-V  
Románné 

Bakó Krisz-
tina 

1) Csicserkón a már 40 éve fennálló lakóterület fejlesztés elmaradását ne-

hezményezi. Érdeklődik, hogy az ÖK hogyan kívánja kárpótolni a tulajdono-
sokat, akik bíztak abban, hogy lakóterület alakítható ki. Az ÖK kizárja a lakó-

terület fejlesztést, de a tulajdonosoknak nem kínál fel új alternatívákat a te-
rület felhasználására vonatkozóan.  

2) Pásztor utcai lakosként a tehermentesítő út 0. ütemének megvalósulását 
követően az utcának megnövekszik a forgalma. A közvilágítás sem megfelelő, 

a gyalogos közlekedés is veszélyes az iskolák körül csúcsidőszakban.  

3) Balesetveszélyesnek véli, hogy a János utcában az ÖK az út szélesítésével 
a kétirányú forgalmat növelni kívánja. Inkább egy irányúvá kellene tenni az 

utcát. 

1) Csicserkó területhasználati változása TFK szintű döntés. A tervezett területfelhasználás meghatá-
rozása az ÖK feladata. Amennyiben kellően megalapozottnak és kidolgozottnak ítéli a kérést, lehe-

tősége van a besorolás módosítására. A TSZT-ben alkalmazott területhasználati megjelölés a terüle-
tek értékvesztésének megakadályozását szolgálja, mivel ez által megőrzi a terület a beépítésre szánt 

területekbe sorolásának lehetőségét. Ld. Csicserkó fejlesztése kapcsán adott összefoglaló válasz. 

2) A tehermentesítő út szakaszainak ütemezése egy korábbi tervállapotra utal. A véleményezésre 
kiküldött anyagban a tehermentesítő és a Sztaravodai út összekötése már egy új nyomvonallal sze-

repel. A Pásztor utca gyűjtőúti szerepkörétől, úthálózatban való részvételétől nem lehet eltekinteni. 
Forgalomtechnikai eszközökkel lehet gondoskodni annak kedvezőbb használatáról. 

3) A János utca szabályozási szélessége a közlekedési hálózatban betöltött jelentős szerepe miatt 

került kiszabályozásra, hogy keresztmetszetében minden szükséges közlekedési és közmű létesít-
mény elhelyezése biztosítható legyen. A forgalmi rend meghatározása településüzemeltetési feladat. 

X 

Csicserkó területének jövőbeni 
vegyes intézményi rendelte-

tése, ennek megfelelő funkci-

óra való szabályozás lehetősé-
gével korábbi városfejlesztési 

döntések, elfogadott település-
fejlesztési koncepció és koráb-

ban rögzített szerkezeti meg-

határozás értelmében alakult. 
Övezeti szintű mezőgazdasági 

besorolása a jelenlegi haszná-
latnak felel meg. 

A Pásztor utca jövőbeni bekap-

csolása az úthálózatba, János 
utcát érintő kiszabályozás a 

korábbi tervek értelmében és 
közlekedés- szakmai szem-

pontból is indokolt. 

88-V 
0281/2

1 

Jóri Márta 

Vajda Lajos 
utca 9. 

Leírja a Csicserkón elhelyezkedő telkére, illetve Csicserkóra vonatkozó része-
ket a jelenlegi szabályzatból és a véleményezésre bocsájtott SZÉSZ-ből. Kéri, 

hogy az érintett telek legyen belterület és beépítésre szánt terület. Csicserkó 
területét egységében az önkormányzat évtizedeken keresztül lakóterület-fej-

lesztési mintaterületnek tekintette, városrendezési terveiben is így szerepelt, 

leírja a történetét. Hibás besorolásnak ítélik az Má jelű általános mezőgazda-
sági területi besorolást, mivel részben erősen lejtős, zömében ÉK-i fekvésű, 

köves talajú szélnek kitett terület. Olyan vegyes használatot szeretnének, 
ahol az egyéb szolgáltatás mellett lakásépítése is lehetséges lenne. Kérdés-

ként vetik fel, hogy Csicserkó és Egres úti fejlesztési terület között a zöldte-
rületi igény különbsége miből fakad? Nem tartják helyén valónak a város 

egyetlen közparkját ide helyezni. Lakó és intézményi területfejlesztést szor-

galmaznak. Hiányolják, hogy a TSZT nem köti ki a településrendezési szerző-
dés megkötését és a településfejlesztési hozzájárulás megfizetésének kötele-

zettségét az üdülőterületek lakóterületté alakulása esetére.  

Csicserkó területhasználati változása TFK szintű döntés, nem a szabályozás szintjén megváltoztat-
ható kérdés. A terület mezőgazdasági célú használatát és kezelését sosem zárta ki a hatályos terv, s 

nem kívánja a jelen terv sem azt korlátozni. A városban a kertes övezetek növelése sosem volt 
szándék. A kert jellegű használatra lehetőség van a belterület közeli, azzal határos területen akkor 

is, ha azon nem lehet "pihenő házat" építeni. A felsorolt talajadottságok inkább alkalmassá tennék 

Má-ba illő helyi adottságokat tűrő "ültetvényes" mezőgazdasági használatra.  
A zöldterületi és a közlekedési területek aránya azért különbözik a két fejlesztési területen mivel 

mások a területi és a telekszerkezeti adottságok, mások a feltárhatóság –belső úthálózat- kialakítá-
sának esélyei. 

Az üdülőterületek lakóterületté alakulásához rendelendő fejlesztési hozzájárulás és településrende-
zési szerződés megkötéséről egyéb önkormányzati rendeletben lehet intézkedni.  

Javaslat: A TSZT leírásában kiegészítés történik az üdülőterületek lakóterületté alakulásának feltételei 
között a településrendezési szerződésre szólóan és a településfejlesztési hozzájárulási igény lehető-
ségéről. 
Ld. Csicserkó fejlesztése kapcsán adott összefoglaló válasz. 

XX 

Csicserkó területének jövőbeni 

vegyes intézményi rendelte-

tése, ennek megfelelő funkci-
óra való szabályozás lehetősé-

gével korábbi városfejlesztési 
döntések, elfogadott település-

fejlesztési koncepció és koráb-

ban rögzített szerkezeti meg-
határozás értelmében alakult. 

Övezeti szintű mezőgazdasági 
besorolása a jelenlegi haszná-

latnak felel meg. 

89-V  Bánfalvi 

Antalné 

A Radnóti út alatti lakóterület esetében sérelmezi, hogy a zöldfelület legki-

sebb mértéke 50%-ról 40%-ra csökkent. A legnagyobb építménymagasság 8 
méterben volt meghatározva, a valóságban viszont nem ennyi. Kéri az épü-

letmagasság legnagyobb mértékét csökkenteni. Az Lk 11-es területre is kérik, 
hogy írja elő a SZÉSZ 13.§ 10. pontja a legfeljebb 2db gépjármű kihajtót. 

Üdvözli, hogy a parkoló terület a SZÉSZ alapján nem számítható be a zöldfe-

lület számításnál, hogy a kisvárosias lakóterületen rendeltetési egységekre 
vonatkozik a szabályzat és a kerítésekre vonatkozó előírásokat. Mellékelt 39 

db aláírást, mellyel tiltakoznak a Radnóti út végi intézményi terület beépülése 
ellen, kérik, hogy beépítésre nem szánt zöldterület, közpark legyen. Római 

sánc utca, Kálvária utca bővítését kifogásolja. Egyéb, nem TRE-t érintő ész-
revételek: látványvédelem, szelektív hulladékgyűjtés, Radnóti sétány helye,  

A SZÉSZ az említett területre a minimális zöldfelületet kivéve megtartotta a hatályos szabályozás 
paramétereit. A telekre vonatkozó legkisebb zöldfelület mértéke a terepviszonyok és a szükséges 

kialakítandó burkolatok miatt nem volt reális a jelenlegi szabályozásban. Az épületmagasság számí-
tása bonyolult művelet. A telekre vonatkozó 8 méteres legnagyobb épületmagasság nem azt jelenti, 

hogy az épület egyetlen pontja sem lehet 8 méteresnél magasabb. Kisvárosi lakóterület esetén a 
gépkocsival való feltárhatóság flexibilitása nem indokolja a 2 behajtó maximalizálását. 

A Radnóti út végi fejlesztési terület a hatályos tervekhez illeszkedő területhasználati besorolást ka-

pott, így biztosítva van a területek értékvesztésének megakadályozása, de beépülése csak a SZÉSZ 
és SZT módosítását követően, a fejlesztési szándék elfogadásával és feltételrendszerének meghatá-

rozásával válik lehetővé. 
Római sánc utca, Kálvária utca bővítése nem tervezett, útkiszabályozás nem érinti. A SZT a Radnóti 

sétányt nem említi, a Radnóti Miklós utcát rendezi a lakótelep felőli oldalon, a kialakult használatnak 

legjobb megfeleltetéssel. 
Nem TRE téma: látványvédelem, városképi előírások. A TRE a felettes jogszabályok értelmében már 

nem rendelkezhet településképi, városképi előírásokról, arról külön helyi településképi rendeletet kell 
alkotni. Kapcsolódva az Arculati kézikönyv elkészítéséhez. A TRE tervezet tájkép védelmi előírásokat 

tartalmaz. 

X 

A Radnóti út végi fejlesztési te-
rületek jövőbeni vegyes intéz-

ményi rendeltetése, ennek 

megfelelő funkcióra való sza-
bályozás lehetőségével korábbi 

városfejlesztési döntések, elfo-
gadott településfejlesztési kon-

cepció és korábban rögzített 

szerkezeti meghatározás értel-
mében alakult. A Radnóti út 

menti építési terület kisvárosi 
lakóterületi besorolása, övezeti 

előírásainak alapvető megtar-
tása városszerkezeti szempont-

ból és a korábbi szabályozás 

értelmében indokolt. 

90-V 

2907, 

2080, 
2081, 

2082 

Magyarok 

Nagyasszo-
nya Feren-

ces Rendtar-
tomány 

Leírják, hogy az ingatlanon 16 osztályos gimnázium működik. Jelenleg Lk-2 
övezetbe tartozik. A hatályos beépítési mutatók és a tervezett Vi/9 intézményi 

terület paraméterei sem biztosítanak az iskola számára fejlesztési lehetősé-
get. Kérik, hogy kedvezőbb beépítési mutatókat ítéljen meg az ingatlannak. 

A 2080, 2081 és 2082 hrsz-ú telkeken tornacsarnokot szeretnének építeni, 

ehhez is kéri a beépítési mutatók felülvizsgálatát.   

A Vi/9 övezetben a kialakult állapotnak megfelelően korrigálásra került az épületmagasság és a be-

építési mérték is, így a fejlesztést a szabályzat nem akadályozza. 
A Vt/12 övezetben feltételhez kötött paraméterek gondoskodnak közcélú használatú létesítmény 

megvalósításáról. A közcélú használaton belül a multifunkcionális rendeltetéshez az előírások szerinti 
járulékos parkolófejlesztés, valamint járulékos közlekedés fejlesztés szükséges. 

  

ÖNK
-V 

 
Pintér 
Ádám 

Javaslatok, észrevételek a közép és hosszútávú úthálózathoz: 
1. a Postás strandnál lévő kerékpáros híd kihúzása. 

A közép és hosszútávú úthálózathoz: X 
Az úthálózattal és kerékpárút 
kijelöléssel kapcsolatos észre-

vételeket a terv a közlekedési 
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2. ha az elkerülőre nem akarunk csatlakozást a Vasúti villasorról, akkor 
zsák gyűjtőútként ne szerepeltessük a végét. 

3. Boldogtanyán az Irtás utca alja nem önkormányzati területen megy, a 
jelölt Erdősorra átvezetést kéne szerepeltetni gyűjtőútként, valamint ki-

szolgáló útként a földút Vadász utca helyett végig az Erdősort kellene 
jelölni, mert arra járnak. 

4. a Kökény-Boróka-Fecske-Kakukk-Berkenye-híd-Akácfa-Hegymester ki-

szolgáló út törlését kérem a domborzati viszonyok, hatalmas kanyarok, 
szűk utak ismeretében, emellett kérem, hogy a szabályozási tervekről is 

kerüljenek le a felesleges korlátozások az érintett telkekről 
5. életszerűtlen a pismányi alagút és káros minden szempontból a határ-

csárdai híd, ha országos tervekben nem szerepel kihúznám, mivel ren-

geteg kisajátítással és rombolással jár 
A kerékpáros térképhez: 

6. a 11-es- Pomázi út csomópontra készült terv, ezt kéne szerepeltetni 
7. a kerékpáros Duna híd ugyanaz mint az előzőben 

8. logikátlan a Pannónia és a Kőzúzó környékének terve, beszéljünk róla 

9. a Vasúti villasor környékére készült terv, azt kéne szerepeltetni 
10. a Bükkös patak és a Sztaravoda között a kényszerből szereplő rossz 

nyomvonalat törölném 
11. az izbégi sportpályánál a Pásztor utca felé kell átkötés, mert ott a legrö-

videbb az út a Skanzen felé 
12. a Vasvári és Egres út között felesleges a kerékpárút, ott csak engedé-

lyezni kell az úton a kerékpározást, ha megépül 

13. a Pásztor utca és a Skanzen közt a másik térképen átrajzolt út menti 
nyomvonalat kéne szerepeltetni 

14. a HÉV-belváros összeköttetésénél a megszületett terv szerint kéne áb-
rázolni 

Alapvetően kerékpáros szempontból a közutak használata javasolt, indokolt 

részeken felfestéssel, ezért minél kevesebb külön kerékpárút kell. 

1. Alternatívaként maradjon benn (alátámasztó munkarészben), a közösségi közlekedéssel való 
összefüggések miatt. Kizárólag a TSZT- ben, gyalogos kerékpáros híd fogadására alkalmas 

helyszín alternatívaként. 
2. Terveztünk csatlakozást. 

3. Csak az alátámasztó munkarészben megjelenő, jelentősebb szerepű kiszolgáló utakról van szó, 
a javaslat szerint módosítjuk. A tervezett gyűjtőúti szakasz nyomvonalát megvizsgáltuk. 

4. Az alátámasztó munkarészben megjelenő kiszolgáló útvonal havária esetén időlegesen lehető-

séget ad a 11. sz. út kieső szakaszának megkerülésére (ha csak a különleges jelzésű járművek 
számára is), így a korlátozások fenntartását javasoljuk. 

5. Nem szerepel a végleges tervdokumentációban 
A kerékpáros térképhez: 

6. a terv nem áll rendelkezésünkre, időszerűségét nem ismerjük 

7. alternatívák megjelenítését javasoljuk az alátámasztó munkarész tervlapjain 
8. a Vasúti villasor fejlesztésének telepítési tanulmánytervében részletesen elemeztük a lehetősé-

geket és a feltüntetett nyomvonal mind szabályozási, mind hálózati szempontból kedvezőnek 
bizonyult, VB támogatta a javaslatot 

9. nem áll rendelkezésünkre a terv, VB támogatta a javaslatot 

10. meglévő kerékpáros nyomvonalként szerepel 
11. a javaslattal egyetértünk, a Kékesi utca mentén kerékpáros nyomvonalat jelölünk a Szentlászlói 

út és a Pásztor utca között 
12. a szerkezeti terven és az alátámasztó rajzokon kerékpáros nyomvonalakat jelöltünk, a pontos 

létesítmény típusának megjelenítése nélkül (a szabályozási szélességek alkalmasak önálló léte-
sítmény befogadására). A létesítmények típusát a közúti forgalom ismeretében lehet meghatá-

rozni. Tekintettel arra, hogy a tervezett közúti összekötés gyűrűirányú, hálózati hiányt tölt be, 

így jelentős forgalom is megjelenhet rajta. 
13. a kerékpáros nyomvonal a tervezett közutat követi, módosítjuk az alátámasztó rajzot. 

14. nem áll rendelkezésünkre a terv, de a vázlat szerint az árpád utcán és a Római sánc közben 
halad, amelyek nagykockakő burkolatúak, így kerékpározásra kedvezőtlenek 

A vonatkozó Útügyi Műszaki Előírás a tervezhető kerékpáros infrastruktúra típusát a közutat terhelő 

forgalom nagyságához köti, így forgalmas közutak mellett csak önálló létesítmény (kerékpárút, vagy 
irányhelyes kerékpársáv) tervezhető. A turisztikai célú kerékpározás útvonalainál előnyösebb a közúti 

forgalomtól elválasztott, akár eltérő nyomvonalon haladó kerékpárút. 
 

szakmai szempontok szerint fi-
gyelembe vette. 

A kerékpáros nyomvonal a SZT 
egyéb tájékoztató eleme, és 

mint nem kötelező szabályo-
zási elem, nem ábrázolható ál-

tala minden alternatíva, kon-

cepcionális módosulás. 
A javaslatok egyéb hálózati 

koncepcióba épülése lehetsé-
ges. 

 

NYÍLT NAPON MEGFOGALMAZOTT PARTNERI VÉLEMÉNYEK (Írásban nem nyújtottak be partneri véleményt) 

 

1. 017/23 Tóth Lajos 

Luppa-tó melletti területsáv fejlesztése. Beépítési mérték meghatározása, 
övezeti paraméter szerint. 

Ek/1 - 12. sz. táblázat - nincs megadva beépíthetőség! 
Intenzívebb területhasználatot, építési övezet létrehozását kérelmezi. 

Az érintett terület Ek/2 övezetre módosult, az arra vonatkozó beépítési paraméterekkel. Erdősávon 
kívül más rendeltetés nem javaslható. Beépítésre szánt nem lehet, 2 nagy gázvezeték halad rajta a 

tó mentén, a 11-es út mente, védőtávolsága korlátozza a használatot. Látványa sem közömbös. 
Takarásban kell lennie az út felől. Nem életszerű, hogy ott érdemi különleges használat lehessen. A 

közjóléti erdősávban, mely a gázvezeték védősávján kívüli, kb. 35m széles része, oda elképzelhető 

pl. egy hullámvonalú burkolt út, és kb. 20 m-es sávban némi építés, melyet a közjóléti erdő befogad. 
Szabályozási terven az övezete Ev/2-re módosult - 4ha-on lehet 3%-on építeni. 

X 

A terület városszerkezeti pozí-

ciója, városképi, használati 
adottságai közjóléti és védelmi 

erdőövezet kijelölését teszik in-

dokolttá. 

2. 
9315 

0169/3
6 

Storkné Il-
dikó 

A Kálvária út végét övező lakóterületi sáv alatti 0169/36 hrsz-ú ingatlant sze-
retné, ha hosszútávon mezőgazdasági maradna. 

A korábbi lakóterület fejlesztésre kijelölt zóna a jövőben vegyes intézményi területhasználatra lett 
kijelölve. Ilyen jellegű hasznosításáig mezőgazdasági besorolásban marad. 

X 

A terület övezeti szinten mind-

addig mezőgazdasági besoro-

lásban marad, míg a jövőbeni 
vegyes rendeltetés szerinti 
hasznosítás megvalósul. 

3.  

6261/1 

6260/2 

6260/3 

Hellebrant 

Andrea 

A 6260/2 hrsz. telek tulajdonosaként nem járul hozzá, hogy a Felhő utca 

6261/1 hrsz-ú szakaszát a szomszédja megvásárolja. A 6260/2 hrsz. telek 
déli határán kéri a szab. vonalat meghúzni. Ne alakulhasson ki magánútm a 
telke melletti részen. 

A kérésnek megfelelően a szabályozási vonal átkerült a 6260/2 hrsz terület hátsó végéhez. 

 
  

4.  
Szabó Zol-
tán Sándor 

Nyugati tehermentesítő út zajterhelése 
Tekintettel arra, hogy a megvalósítás jelenleg nem aktuális, erről a kérdésről most érdemben nem 
lehet tárgyalni. Az esetleges megvalósításhoz szükségképpen kapcsolódni fog minden ilyen jellegű 
vizsgálat és tervjavaslat. 

X 
Nem a jelenlegi TRE készítési 

folyamat tárgya. 

5.  Barta Klára Sztaravodai úti volt játszótér beépítése, játszótér, közpark kialakítása. 

2011-es szabályozási terv előtt közpark volt, akkor került be lakóterületbe, városfejlesztési döntés 

értelmében. Játszótérre nem igazán alkalmas, a 11-es út és a Sztaravodai út közrefogása miatt, erős 
forgalom miatt. Játszótér/ park létrehozása a 11- es felőli beépítéssel, akár épületek által közrefogva 
lenne elképzelhető. Vizsgálandó parkolóállások kialakítása is. 

X 

A terület városszerkezeti pozí-

ciója indokolja a lakóterületbe 

sorolás megőrzését. Ez azon-
ban nem zárja ki játszótér/ 
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park létrehozását, akár részle-
gesen. 

6.  
Faragó 
László 

Csicserkó lakóterületi fejlesztés elmaradását nehezményezi. A minta lakóte-
rület fejlesztés energetikai projektjére utal. 

Csicserkó területhasználati változása TFK szintű döntés. A tervezett területfelhasználás meghatáro-

zása az ÖK feladata. A TSZT-ben alkalmazott területhasználati megjelölés a területek értékvesztésé-

nek megakadályozását szolgálja, mivel ez által megőrzi a terület a beépítésre szánt területekbe so-
rolásának lehetőségét. A jövőbeni vegyes területhasználat elsősorban intézményi, szolgáltató, keres-

kedelmi, sport, stb. funkcióknak adhat helyet, ekképp válik lehetségessé a területegységek szabá-
lyozása. A minta lakóterület fejlesztés, bár elvi szinten előremutató lehetőség, a TSZT rendeltetése 
értelmében ezen a területen nem megvalósítható. 

Ld. Csicserkó fejlesztése kapcsán adott összefoglaló válasz. 

XX 

Csicserkó területének jövőbeni 

vegyes intézményi rendelte-
tése, ennek megfelelő funkci-

óra való szabályozás lehetősé-

gével korábbi városfejlesztési 
döntések, elfogadott település-

fejlesztési koncepció és koráb-
ban rögzített szerkezeti meg-

határozás értelmében alakult. 
Övezeti szintű mezőgazdasági 

besorolása a jelenlegi haszná-
latnak felel meg. 

7. 7380/2 
Gabay 

István 

Cseresznyés út mentén üdülőterület átalakítási lehetősége lakóvá, út fejlesz-
tési lehetősége / csatornázás / 

A Cseresznyés utca állapota nagyon rossz, még üdülőkhöz mérten is. Rövidtávon nem várható olyan 
mérvű fejlesztése, ami a lakóterületté alakítást megalapozottá tehetné. 

XX 
Nem a jelenlegi TRE készítési 

folyamat tárgya. 

 


