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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi 
LXXVIII. törvény megállapítja, hogy a települési önkormányzat, valamint szerveik 
építésügyi feladatai közé tartozik a jogszabályok keretein belül a településrendezési 
feladatkör ellátása. E feladatukat egyebek között a helyi építési szabályzat, valamint a 
településrendezési tervek elkészíttetésével, és azok elfogadásával látják el. Ennek 
jegyében terjeszti most a város főépítésze a Szentes-Alsórét Részletes Szabályozási 
Tervének 2. sz. módosítását. 
 
Előzmények, adottságok: 
Szentes város Általános Rendezési Terve 1995-97-ben készült, közvetlenül az OTÉK 
hatálybalépése előtt. A terv tartalmi és formai elemei többségben megfeleltek az OTÉK 
előírásainak, az egyeztetés és a jóváhagyás folyamata azonban még a korábbi szabályozást 
követte, ezért 2003.dec. 31-e után jogi szempontból érvényét veszítette. 
Szentes-Alsórét OTÉK-nak megfelelő részletes szabályozási terve 2001-ben készült, és a 
Képviselő-testület a Helyi Építési Szabályrendeletet 16/2001. /VII.13./ KT sz. alatt állapította 
meg.  
2005-ben egy kereskedelmi lánc megvásárolta a volt Termál Tsz. kertészettől északra fekvő, 
volt baromfitelepet azzal a céllal, hogy ott közepes méretű /8-9 ezer m2/ bevásárló központot 
és üzemanyagtöltő állomást építsen. A beruházási cél a területre érvényes szabályozási terv 
alapján megvalósult, a TESCO áruház üzembe helyezésre került, az üzemanyagtöltő állomás 
építése folyamatban van. 
A kereskedelmi létesítmény tervezése során felmerült a tőle északra fekvő területek 
ugyancsak kereskedelmi célú hasznosítása, valamint a feltáró út összekötése a 451. sz. 
elkerülő úttal. A két igény szükségessé tette a szabályozási terv módosítását.  
 
Tervezett módosítás: 
A tervezési terület használata, rendeltetése változatlanul gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató 
övezet (GKSZ) marad. 
Módosításra kerül a terület gyűjtőúthálózata:  
- Az eredeti terv szerinti 1. sz. gyűjtőút a Talomi csatorna Ny-ra fordulásáig tart, onnan 

kiszolgáló úttal folytatódik.  



- A Csongrádi útról beforduló rövid zsákutca 22 m szabályozási szélességű gyűjtőút lesz, 
amely összeköti a Csongrádi utat a 451. sz. elkerülő úttal.  

- Az 1. sz. gyűjtőút meghosszabbításában a 16 m széles kiszolgáló út a 0128/14 hrsz-ú 
ingatlan É-i határáig egyenesen folytatódik, majd megtörve merőlegesen csatlakozik a 
Csongrádi úthoz. A nyomvonalra a víz és a gázvezeték összekötése miatt is szükség van. 

 
A területen védendő építészeti, vagy táji – természeti érték nincs. A tervezett új gyűjtőút és a 
kereskedelmi létesítmény telkének egy kisebb részén nyilvántartott régészeti lelőhely 
található. Ennek megkutatásáról és védelméről az áruház építési engedélyében a 
szakvélemény elkészült. 
A Közlekedési Főfelügyelet hozzájárult a tervezett 6. sz. gyűjtőút kiépítéséhez a Csongrádi út 
és a 451. sz. elkerülő út között, azzal a feltétellel, hogy az új út mindkét meglévő úthoz 
körforgalommal csatlakozzon és a 451. sz. utat a tervezett és a meglévő körforgalom között ki 
kell világítani. 
Az 1. sz. út meghosszabbításában kialakuló kiszolgáló út zsákutca is lehetne, de a gáz- és a 
vízvezeték szükségszerű összekötése miatt célszerű azt összekötni a Csongrádi úttal. A 
kereskedelmi létesítményhez szükséges parkolók telken belül elhelyezhetők. 
 
Az 1. sz. és a 6. sz. gyűjtőutak találkozásánál, valamint az 1. sz. út Csongrádi úti 
csatlakozásnál 1-1 transzformátor állomás helyét a terv biztosítja. Egyebekben az elektromos 
energiaellátás és a távközlés az előző tervekben foglaltaknak megfelelően alakult. 
Az előző terv ugyanolyan gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató funkciókat tartalmazott, mint a 
módosítás utáni, ezért csupán az időközben megjelent új rendeleteket, illetve azok hivatkozási 
pontjait kellett módosítani. 
 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy ezen módosítás lényege hogy a TESCO áruház 
nagy kamionforgalma ne terhelje, rongálja az önkormányzati tulajdonban lévő Csongrádi utat. 
 
A rendezési terv engedélyezési eljárását a Műszaki Osztály a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően lefolytatta, végezetül szakmai véleményezésre a területi főépítésznek megküldte. 
Az előterjesztés elkészítéséig Kiss Lajos területi főépítész úr véleménye még nem érkezett 
meg, de amint megérkezik pótlólag az előterjesztéshez csatoljuk. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és hozza meg 
döntését a Szentes-Alsórét építési szabályzatának és szabályozási tervének. 2. sz. 
módosításával kapcsolatban. 
 
A rendelettervezet szöveges és rajzos részeit előterjesztésemhez mellékeltem.   
 
 

Szentes, 2006. március 6.  
 

 
 
           Juhász Márta 
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