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Oldal 1

1 0,991

2 2,166

3 0,900

4 3,449

5 Páskom közép út 2,900

6 4,047

7 0,399

8 1,140

A városi út 
megnevezése

A városi út állapotának kezdő-, végpontjának rövid 
ismertetése

A városi közút 
hossza 

kilométerekben

Szöllők melletti pótlékút
Kiágazik a Rákospalota Erzsébet királyné budapesti vicinális útból, s a 
2-es számú útba torkoll

Zsellérbirtok és szöllők közti 
út

Kiágazik a Rákospalota Erzsébet királyné vicinális útból s a szöllőket 
megkerülve a 3. számú útba torkoll.

Szöllők melletti Erzsébet 
királyné út folytatása

Kiágazik a fenti vicinális útból s a 2. számú betorkolásnál a 10. sz. úttal 
egyesül

Szöllőktől a Nádastóig és 
Szentmihályig vezető út

Kiágazik a 2-es számú útból és az I. és II. oszt legelőt és Nádastót 
szelve a Rákosszentmihályi határon a 11. sz. határútba torkoll

A 6. sz. útból kiágazva az I. és II. oszt legelőt szelve a 
Rákosszentmihályi határon a 11. sz. határútba torkoll.

Marha-hajtó (Szentmihályig 
vezető út)

A Rákospalota Erzsébet királyné út budapesti vic. útból kiágazva 
Zsellér-dűlőt I-II. oszt. legelőt szelve a rákosszentmihályi határon a 11. 
határútba torkol.

Fóti úttól a malomhoz vezető 
út

Az Újpest-Fót-Gödöllői th. útból ágazik el az uradalmi malmok mellett a 
lucernásig terjed

A Fóti útból a közvágóhídig 
terjedő út

Az Újpest-Fót-Gödöllői th. útból ágazik el, a fóti uradalmi magánútig 
terjed (grófi útig)
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9 Kiágazik a 14 sz. útból s a Sikátori puszta határán a 13. sz. útba torkol 0,503

10 A papok rétje melletti út 2,424

11 3,750

12 3,021

13 Sikátor melletti határút 4,400

14 Csömöri út 2,323

15 Cinkotai út 3,194

Forrás: Pest Megyei Levéltár,Községi dűlőutak törzskönyve R-Z IV. 481. 10. dob.

Fóti útból csömöri útba a 
Sikátor-pusztákon a forrásig 
vezető út

A papok rétjénél a 3. sz. út folytatásaként a a Nádas-tó dűlő, illetve 
Budapest határ mellett haladva a rákosszentmihályi határon a 11. sz 
határúttal egyesül

Szentmihályi határdombig 
vezető (határ) út

Budapest és Rákosszentmihály között a határon kezdődik, s a 
Rákosszentmihály község határán haladva Csömör és 
Rákosszentmihály  községek határán a 12. sz. úttal egyesül

Csömöri határ melletti 
határút

Kezdődik a csömöri határon a 11. sz. útból kiágazva a csömöri határon 
végigvonul , Csömör község és Sikátorpuszta határán  a 13. sz. úttal 
egyesül

A fóti magánuradalmi útból kiágazva Sárfűrétnél kezdődik az Újpest-
Fót-Gödöllői th utat keresztezi Sikátorpuszta határa mellett mint 
határút halad a Csömör község és Sikátorpuszta határán a 12. sz. úttal 
egyesül

Kiágazik az Újpest-fót-gödöllői th. útból és az I-II. vető között a csömöri 
határon a 12. sz. útba torkol

Kiágazik az Újpest-fót-gödöllői th. útból a község észak-keleti szélén 
és Rákosszentmihály határon a 11. sz. útba torkol
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