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Városrész
Partneri

 kód
Ingatlan címe

Érintett 

Hrsz.

Kérelmező

(neve, címe)
Leírás Tervjavaslat 

ÖK által el 

nem 

fogadott 

vélemény

TERVEZŐI INDOKLÁS

23-E
Sztaravodai út 

(lakópark)
Bódog Norbert

Sztaravoda lakópark kapcsán jelentkezik 

problémaként a parkolás. Javasolja, hogy 

lakásonként min. 2 gépkocsi elhelyezését írjuk elő a 

HÉSZ-ben.

Településrészenkénti differenciálás 

megtörtént.

Közlekedésmérnöki vizsgálatok értelmében 

kidolgozásra került az eltérő rendeltetésű területek 

parkolószám differenciálása.

IZBÉG-

CSICSERKÓ

24-E

24-E/2

Izbég-Csicserkó Pilis Dániel

Módosító javaslatok a TSZT-hez :

1.) Kerüljön át a Szentlászlói utat és a Pásztor utcát 

összekötő Új gyűjtőút  szakasz a Kéki-dűlőn húzódó 

Szélső utca északi oldalára.

2.) Kerüljön le a Pásztor utca Új gyűjtőút-hálózatba 

történő közúti bekötése.

3.) Kerüljön le a Pásztor utcát és Sztaravodai utat 

összekötő Új gyűjtőút szalasz.

4.) Maradjon meg a Sztaravodai út teljes hosszában 

a jelenlegi nyomvonalán.

5.) Legyen rögzítve a TSZT-n is a nagytávban 

tervezett elkerülő út pontos nyomvonala.

6.) Kerüljön át a távlati Elkerülő út az 1-es és 4-es 

pontban javasolt nyomvonalon haladó gyűjtőút 

nyomvonalára.

További javaslatok környezetvédelem, élővilág, 

tájkép, pénzügyi témában

Petíció - aláírásokkal

A Pásztor utca északi végétől a 

Sztaravodai út felé kiszabályozott kelet- 

nyugati összekötés megszűnt. Helyette, 

a hálózatos jelleg megtartása értelmében 

a Pásztor utca északi irányban 

hosszabbodik meg a Sztaravodai út felé.

A nyugati tehermentesítő út teljes 

hosszán tájékoztató elemként szerepel a 

SZT- en, az út nyomvonalán el nem 

építhető területsáv (telek be nem 

építhető része) meghatározás jelenik 

meg.

X

A hálózatos jelleg megtartása értelmében a terven 

szereplő megoldás javasolt. Sztaravodai és Szentlászlói 

út összekötésének indokoltsága. Skanzen feltárása, 

gyűrűírányú forgalom intenzívebb biztosítása.

VASÚTI 

VILLASOR

25-E
Kőfaragó utca 9342/9

Heimler László

HeimlerPapír Kft. 

2000 Szentendre, Vajda Lajos u. 3.

A Gipe-3 övezetben a 0,5 szinterületi mutató 

megemelését kéri 0,65-re.
A SZÉSZ nem tartalmaz szintterületi 

mutató előírást.

PISMÁNY 26-E Cseresznyés út 9183/3

Jonak Beáta, Jonak Gábor

30396 Alondra Laguna Niguel Ca 

92677 USA

(Édesanyja címe: 

Sipakiné Horváth Elvíra

1173 Budapest, Pesti út 168. fszt. 1.

9183/3 hrsz-ú telek jogi telekhatárai az utcafronton a 

Cseresznyés úton régóta meglévő aszfaltburkolat 

közepére esnek. Kérik az SZT módosítását a valós 

állapothoz igazodóan.

Vagyongazdálkodási szempontból 

megoldódott. Nem szabályozási kérdés.

VASÚTI 

VILLASOR
27-E Vasúti villasor 6.

402/32

402/33

Szabó József

2000 Szentendre, Vasúti villasor 6.

(Astra szerviz)

Jelenleg szolgáltató vállalkozás (Astra Szerviz) 

működik Gksz-1 jelű övezetben. A TSZT szerint Vt 

övezetbe kerül. 

Kérdése, hogy miért nem marad Gksz?

SZT szerint Vt/11 jelű településközponti 

övezetben, ahol a lakórendeltetésnél 

megengedett környezeti határértéket 

meg nem haladó környezeti terhelést 

jelentő gazdasági rendeltetés 

lehetséges.

28-E Tőzsér Tamás

Szentendre területén többszáz telek van, ahol a 

hivatalos telekhatár és a valóság eltér egymástól. 

Kéri, hogy a TSZT és HÉSZ az eltéréseket vegye 

figyelelembe, hogy az eltérések megvásárolhatóak 

legyenek.

(Korábbi kérelme: 26_Toboz utca_túlkerítés)

A településrendezési eszközök az állami 

ingatlan-nyilvántartási alaptérképre 

készülnek. 

X

A Szabályozási Terv az alaptérképet nem változtathatja 

meg. A valós állapotok és az alaptérkép közötti 

eltérések javítását a Földhivatalnál az ügyfél/ tulajdonos 

kezdeményezheti.

PISMÁNY 29-E Árok utca 12.
6228/3

6229

dr. Kárpáti Zsuzsa

Krehó Róbert

6228/3 hrsz-ú telek megközelítése jelenleg a 6229 

hrsz. ÖK-i beépítetlen területen keresztül történik. 

6229 hrsz-ú telek egy részét (5-6 m széles nyelet) 

megvásárolnák, kérik az SZT-t módosítani.

6228/3 hrsz-ú ingatlan a Rézsű közből 

közelíthető meg a szabályozási terv 

értelmében. A 6229 hrsz-ú 

önkormányzati tulajdonú ingatlan építési 

telekké szabályozva. 

X

6229 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan építési 

telekké szabályozva. Ennek - akár részbeni - 

megvásárlása a kérelmező részére fennálló lehetőség 

lesz, a 6228/3 hrsz-ú ingatlan továbbra is 

megközelíthető a Rézsű közből.

Előzetes tájékoztatási szakasz - ÚJBÓLI meghirdetés

2016. július 26. - augusztus 19.
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30-E tehermentesítő út
Kelemen Zsolt

2000 Szentendre, Mathiász u. 20.
Ellenzi a tehermentesítő út megépülését.

A nyugati tehermentesítő út teljes 

hosszán tájékoztató elemként szerepel a 

SZT- en, az út nyomvonalán el nem 

építhető területsáv (telek be nem 

építhető része) meghatározás jelenik 

meg. Rózsa utca alatti és Kőzúzó menti 

gazdasági területek jövőbeni déli 

megközelítési lehetőségét biztosítandó 

szabályozási elemként jelenik meg a 

tehermentesítő alsó szakaszán egy 

közúti sáv – a Rózsa utcától a 

városhatárig. 

X

Magasabb rendű területrendezési tervekben (OTrT, 

BATrT) szerepel, mint országos úthálózati elem. Ennek 

értelmében ábrázolni kell az SZT-n.

PISMÁNY 31-E Táltos utca 6900 Márkus Balázs

6900 hrsz-ú telek esetében kéri (ha lehet) települési 

tájképvédelmi terület határát úgy módosítani, hogy a 

6900 hrsz-t ne érintse a védelem.

Helyi természetvédelmi rendeletben 

szerepel, az SZT-n nem módosítható.
X

Helyi természetvédelmi rendeletben szerepel, az SZT-n 

nem módosítható.

32-E Szivárvány utca

7776

7777

7788

Polonyi-Nicklasson  Krisztina

2000 Szentendre, Szivárvány u. 18.

Szivárvány utcai üdülő területből lakóterületté 

minősítését kérik.

Csenterics Ferenc  HRSZ: 7777

Koren Magdolna HRSZ: 7788

Polonyi Krisztina HRSZ: 7776

TSZT szerint Lke (lakó) feltételekkel,  

SZT szerint Üh/1 (üdülő).
X

Lakóterületté történő átalakulás üdülőterületek 

esetében feltételhez kötött. 

(Lásd: Szerkezeti terv leírásban a feltételeket)

A kérelmezett ingatlanok  környezetében több 

lakóterületi átalakulásnak, infrastruktúra fejlesztésnek  

meg kell történnie addig,  míg a Szivárvány utca sorra 

kerülhet. Szigetszerűen nem javasolt a lakóterületté 

minősítés.

IZBÉG-

CSICSERKÓ
33-E

Sztaravodai út 

mentén
0288/14

Tóth István

2000 Szentendre, Fulcó deák utca 16.

Csicserkón a Sztaravoda út mentén a 0288/14 hrsz-

ú telek  belterületbe vonását, lakóterületté 

minősítését kéri. 

TSZT szerint K-Sp (sport) feltételekkel, 

SZT szerint  Má/7 (mezőgazdasági).
X

Sportterületté átalakulás mezőgazdasági területek 

esetében feltételhez kötött. 

(Lásd: Szerkezeti terv leírásban a feltételeket)

PISMÁNY 34-E Egres út alatt 0363/77 Csehné Kovács Julianna
Egres út alatti  0363/77 hrsz-ú telek lakóterületté 

minősítését kéri.

TSZT szerint Vi (intézmény) feltételekkel, 

SZT szerint Má/7 (mezőgazdasági).
X

Intézményi területté átalakulás mezőgazdasági területek 

esetében feltételhez kötött. 

(Lásd: Szerkezeti terv leírásban a feltételeket)

35-E Külterület

0176/22

0176/23

0147/24

0147/25

Bodroghközy László

1112 Budapest, Zólyomi út 38/b.

Hiányolja a belterületi határ meghatározását, a 

külterületi utakkal kapcsolatos szabályozást. 

Belterületi fejlesztéseknél új utak kijelölését kéri.

A Kőhegy irányába a mezőgazdasági területek 

szabályozásának átgondolását kéri. A Pomázi úton 

lévő építési telkei nem szabályozott lakóterületből 

intézményi területbe kerülnek át. Az SZT miatt nem 

tudta értékesíteni.

Kőhegyi telkek TSZT szerint Má 

(mezőgazdasági), SZT szerint Má/5 

(mezőgazdasági).

Pomázi út mentén TSZT szerint Vi 

(intézmény), SZT szerint Má/7 

(mezőgazdasági).

X

Kőhegyi telkek TSZT szerint általános mezőgazdasági 

rendeltetés, SZT szerint Má/5 mezőgazdasági övezet.

Pomázi út mentén TSZT szerint Vi intézményi 

területfelhasználás, SZT szerint Má/7 (mezőgazdasági) - 

megfelelve a fejlesztésre szánt mezőgazdasági 

besorolásnak.

TÓFENÉK 36-E Kálvária út vége

0169/42

0169/43

0169/44

Antal Róbert, Bolgár Jánosné, Csepeti 

Zoltán

képv. Bolgár Csilla

1173 Budapest, Bujákhida u. 32.

Külterületi mg. területet kér átminősíteni lakó 

övezetté.

TSZT szerint Ek (közjóléti erdő), SZT 

szerint Ek/2 (közjóléti erdő) övezet.
X

Ev - véderdő helyett Ek - közjóléti erdő besorolású lett. 

Lakóterület fejlesztés a területen nem terveztt.

PISMÁNY 37-E Barackos út

6334/7

6067/5

6338

Takácsné Szűk Mária

2000 Szentendre, Barackos út 111.

A Barackos út mentén a 6334/7 hrsz-ú ingatlanon 

lévő út kiszabályozás törlését kéri.

Az SZT-n a kért útkiszabályozás törlése 

megtörtént.

PISMÁNY 38-E
Ménes u. 3. (Egres út 

alatt)
0363/136

Szabó Attila

Montrath Co.Laois Rep Of Ireland

20.Ard Erin

Egres út alatti  0363/136 hrsz-ú telek lakóterületté 

minősítését kéri. Jelenleg is lakóház van rajta.

TSZT szerint Vi (intézmény) feltételekkel, 

SZT szerint Má/7 (mezőgazdasági).
X

Intézményi területté átalakulás mezőgazdasági területek 

esetében feltételhez kötött. 

(Lásd: Szerkezeti terv leírásban a feltételeket)


