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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a 10/2007. (IV.16) 
számú rendelettel módosított 2/2007. (III.01.) rendeletét a településrendezési feladatok 
megvalósulása érdekében történő változtatási tilalom elrendeléséről.  
A rendelet lehetővé teszi, hogy amennyiben a változtatási tilalommal érintett telken 
tervezett fejlesztési elképzelés megegyezik a településszerkezeti tervben megfogalmazott 
fejlesztési célokkal, a Képviselő-testület egyedi felmentést adhat a változtatási tilalom 
alól. 
 
 Az IMT-FORTIS Kft. képviseletében Horváth Istvánné ügyvezető kérelemmel fordult 
a Képviselő-testülethez. Kérelmében a Kft. tulajdonában lévő Szentes, 4007, 4008, 4009, 
4010, 4011, 4012/1, 4012/2, 4013, 4014/1 hrsz-ú belterületi ingatlanok telekösszevonásához 
kérik a Képviselő-testület egyedi felmentését. 
Az ingatlan Szentes város belterületén helyezkedik el, a Fábiáni úttól északra lévő, jelenlegi 
hasznosítása szerint még mezőgazdasági művelés alatt lévő területen. A 4007-4011 hrsz-ú 
ingatlanokon korábban agyagbánya működött, ma már a helyén vízállás található. A 
kérelemben foglaltak szerint a 4012/1-4014/1 hrsz-ú ingatlanok hatósági engedély alapján 
bányászható területek.  

Az ingatlan a készülőben lévő településszerkezeti terv szerint beépítésre szánt, 
gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató területként lett kijelölve, és mivel a terület tervezett 
felhasználási módja eltér a jelenlegitől, így a Képviselő-testület 10/2007.(IV.16.)rendelettel 
módosított 2/2007.(III.01.)számú rendelete szerint a kérelemmel érintett ingatlan is 
változtatási tilalom alá esik. 

 
A Képviselő-testület a 2007. 04. 27-i ülésén már tárgyalta a kérelmet, de akkor nem 

adott felmentést a kérelmezőnek, mert a kérelemhez adott tervezői vélemény - a kérelemtől 
eltérően – csak abban az esetben támogatta a felmentés kiadását, ha a kérelemmel érintett 
telkek az összevonás után nem egy, hanem kettő helyrajzi szám alá kerülnek a tényleges 
állapotnak megfelelően, már kibányászott, illetve még kitermelhető területek szerint. 
A kérelmező ennek megfelelően módosította kérelmét. 
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Ismételten kikértük a településrendezési terveket készítő tervezők véleményét a felmentési 
kérelemmel kapcsolatosan. Wittek Krisztina vezető tervező véleményét mellékeltük az 
előterjesztéshez, amelyben támogatja a felmentés kiadását a telkek összevonásához.  
  

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg 
döntését a rendelet hatálya alá tartozó Szentes, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012/1, 4012/2, 
4013, 4014/1 hrsz-ú belterületi ingatlanok felmentési kérelmével kapcsolatosan. 
 
 
……/2007.(VI. 29.) Kt. 
Tárgy: a Szentes, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012/1, 4012/2, 4013, 4014/1 hrsz-ú 
belterületi ingatlanok felmentése a változtatási tilalom alól 
 
 
                                              HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes, 4007, 

4008, 4009, 4010, 4011, 4012/1, 4012/2, 4013, 4014/1 hrsz-ú belterületi ingatlanok 
változtatási tilalom alóli felmentéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:  

  
Az IMT-FORTIS Kft. képviseletében Horváth Istvánné ügyvezető kérelmére Szentes 

Város Önkormányzata Képviselő-testülete felmentést ad a Szentes, 4007, 4008, 4009, 4010, 
4011, 4012/1, 4012/2, 4013, 4014/1 hrsz-ú belterületi ingatlanokat terhelő változtatási tilalom 
alól. A felmentés a tárgyi ingatlanok telekösszevonására vonatkozik, amely szerint a 
telekalakítás után kettő önálló ingatlan keletkezik: 

 
4007/1 hrsz-ú, tó művelési ágú, 3 ha 4131 m2 területű, és  
4007/2 hrsz-ú, beépítetlen terület művelési ágú, 1 ha 6458 m2 területű ingatlanok. 
 
 
A határozatról értesítést kap: 
1./ IMT-FORTIS Kft.  6600 Szentes, Szarvasi út 14. 
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztályok és irodák 
 

 
Szentes, 2007. június 20. 
 

 
 
 

        
       Czirok Jánosné 

       osztályvezető 










