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1. Véleményező 

Vélemény összefoglalása 

A levél a 156014 hrsz. telek négy tulajdonosának egységes álláspontját fogalmazza meg. 

Megállapítja, hogy a rendezési terv tervezete szerint az érintett ingatlan egy jelentős részét 

díjmentesen át kell adniuk egy 12 méter széles, a közjavát szolgáló közút kialakítása okán. Ezen felül a 

tervezett közút a környéken a valóságban létező azonban a térképen nem feltüntetett épülettel 

ellentétben az építési engedéllyel rendelkező lakóházunkon haladna keresztül, melyet jelentős anyagi 

kárként említ meg. 

Kéri a szabályozási tervben a telkén keresztül vezető út nyomvonalát a mellékelt vázrajz alapján 

meghatározni, mely esetben hajlandóak az ingatlanunk egy részéről végső esetben lemondani azért, 

hogy az beépíthető, s ezáltal eladható legyen. 

(A beérkezett eredeti véleményt/levelet a CD melléklet „Terviratok” című mappája tartalmazza.) 

Válasz, megjegyzés 

A kapott vázrajz alapján a terv módosítása javasolható, kiváltképpen, ha az olyan épületet érint, amelyik 

átépítése/megtartása tervezett. A szabályozási terv tervezete a Földhivatal által biztosított hivatalos 

térképállományt használva készül, így minden megépült és hivatalosan bejelentett épület szerepel rajta. 

Ez azt is jelenti, hogy az építési engedéllyel rendelkező, de használatbavételi engedéllyel és 

bejelentéssel nem rendelkező épület nincs feltüntetve. 

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a kertvárosi méretű és formájú telkek kialakítása első sorban a 

tulajdonosok érdekét szolgálják, hogy a telkeket ekként tudják használni és értékesíteni. Az építési 

telkek rendeltetésszerű használatához természetesen szükség van kiszolgáló utakra, melyen a 

közlekedésen felül a közművek elhelyezését is biztosítani kell. 

Az érintett telek esetében, ha nincs egyetértés a szomszédokkal, akkor is kialakítható úgy úttelek, hogy 

a telek feloszthatóvá válik a kívánt és szabályozott méretű telkekre. Ebben a formában az út kialakítása 

szintén a tulajdonosok érdekeit szolgálják, s az adott terület értékének növekedését eredményezik. 

Érdeksérelem tehát ennek megfelelően nem történik. A szabályozási vonallal érintett úttelek rész 

közútként való átadása a kisajátítás jogi szabályainak megfelelően történik, s a tulajdonba való 

átadáshoz természetesen szükséges az Önkormányzattal megegyezni. Ennek keretében az 

Önkormányzat az út kezelését is átveszi, s a kiszolgáló út céljára igénybe vett részért a szabályok szerint 

megállapított kártalanítás jár, tehát nem beszélhetünk díjmentesen történő átadásról. A kártalanítás 

összegét természetesen a szabályozás alapján kialakítható építési telek, továbbá a kiszolgáló út 

megépítéséből, illetve az ezzel összefüggő közművesítésből eredő telekérték növekedést is figyelembe 

véve kell megállapítani. 

Ettől függetlenül az út telkének kialakítása a szabályozási tervnek megfelelően megtörténhet, s erre 

szervezve az építési telkek is kioszthatóak az övezetben szabályozott méreteknek megfelelően. Az 

átadás/kisajátítás ettől némileg független folyamat, az út telke ennek hiányában magánút-telekként is 

kialakítható és működtethető, mely esetben annak használatát a tulajdonos korlátozhatja. Azonban az 

út és közművek fenntartását is neki kell biztosítani, mivel ez minden esetben az út tulajdonosát terheli. 

Közútként való lejegyzés esetében a fenntartó és kezelő az Önkormányzat lesz, vagyis ennek költségei is 

itt csapódnak le, míg a telkek felértékelődésének haszna a telektulajdonosoknál. 
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- 2. Véleményező 

Vélemény összefoglalása 

A levél írójának megfogalmazása alapján a 156012 hrsz., 156013 hrsz. és a 156014 hrsz. tulajdonosa 

nevében nyilatkozik. 

Megállapítja, hogy a Kerékkötő út és az Alacskai út között tervezett átmenő utca az ő érdeküket 

szolgálja. Kifogásolja azonban, hogy a Kerékkötő felőli felöli részen egy megközelíthetőséget kell 

biztosítani 156016 hrsz. telek hátsó lakosának részére. 

Kifogást emel továbbá a tervezett átmenő útról nyíló két úttelek rész (összesen 684 m2) ellen, mely 

nem az ő érdeküket szolgálja, s melyről a megállapítása szerint mások javára kell ezért lemondani. 

(A beérkezett eredeti véleményt/levelet a CD melléklet „Terviratok” című mappája tartalmazza.) 

Válasz, megjegyzés 

Megállapítandó, hogy a 156014 hrsz. tulajdonosaitól külön levél érkezett a rendezési terv ügyében. 

Ezért a levélben szereplő, a 156014 hrsz.-re vonatkozó megállapításokat csak az érintett telek 

tulajdonosainak levelében foglaltakkal együtt lehet figyelembe venni. 

A további két telek (156012 hrsz., 156013 hrsz.) esetében közúti szabályozás nem történik, szabályozási 

vonal és tervezett közút kisajátítással érintett telekrésze nem érinti. 

A 156014 hrsz. tulajdonosainak vázrajza alapján javasolt módosítással a kifogásolt két úttelek rész 

feleslegessé válik, vagyis az összesen 684 m2 terület is a telek része marad. Az út áthelyezésével a 

156014 hrsz.-on, a telek be nem építhető része is a tervezett közút területére esik, vagyis ennek a 

jelölése sem szükséges a továbbiakban a szabályozási terven. 

 


