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Szentes 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Város kiegyensúlyozott, fenntartható fejlesztése szempontjából kiemelt jelentőségű, hogy a 
céljait szolgáló közlekedési-közterülethasználati koncepcióval rendelkezzen, ami mentén a fej-
lesztési lehetőségeket rendezheti. Az elmúlt 15-20 évben több jeles közlekedéstervező közremű-
ködésével készültek e tárgyban tervek és koncepciók. Fontos, hogy meg legyen fogalmazva a 
város jövőjéről alkotott kép, amihez a szaktervezők bevonásával készíttethető konkrét koncep-
ció, stratégia, majd ezek mentén műszaki tervek. 

I. KÖZLEKEDÉSSEL FOGLALKOZÓ TERVEK ELEMZÉSE 

Első lépésként az utóbbi 20 év rendezési terveit, közlekedéssel foglalkozó koncepcióit és straté-
giáit elemeztem: 

> Általános Rendezési Terv (ÁRT), 
1996, szakági tervező: Csapó László -
jóváhagyott, hatályát vesztette 

> Széchenyi Liget, és Városközpont szabályozási tervei (VK), - 
2000, szakági tervező: Suder Károly -
jóváhagyott, hatályát vesztette 

> Szentes Város Településfejlesztési Koncepciója (TFK), 
2005, szakági tervező nem vett részt -
jóváhagyott 

> Szentes Város Településszerkezeti terve (TRT), 
2007, szakági tervező: Wettstein Miklós — Wettstein és TsaKft. -
jóváhagyott 

> Szentes Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) 
2009, szakági tervező nem vett részt -
jóváhagyott 

> Szentes Városközpont Akcióterületi terv (EATT) 
2009, szakági tervező: Wettstein Miklós — Wettstein és TsaKft. -
jóváhagyott 
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 Szentes Belváros közlekedési koncepció,       
 2009, szakági tervező: Szilágyi Tibor, Becsák Péter – Pro Urbe Kft. 

  - jóváhagyott 
 Szentes Város közlekedési koncepció,      

 2010, szakági tervező: Szilágyi Tibor – Pro Urbe Kft. 
  - nincs jóváhagyva 
 
A felsorolt településfejlesztési és -rendezési tervek és koncepciók, az egyes célok 
megvalósításának feltételeként, közel azonos javaslatot határoztak meg. Az elmúlt 15-20 évben 
készített településrendezési tervekben két általános célkitűzés fogalmazódott meg. Az első a 
belváros „főutcájának, a Kossuth Lajos utcának forgalomcsillapítása a Széchenyi Liget és a 
Mátyás irály út között. A tervek második célkitűzése a kerékpáros úthálózat összekapcsolása a 
belvároson keresztül. 
 
A következőkben a város közlekedésrendszerével foglalkozó koncepciókat, javaslatokat, 
terveket részletes ismertetem időrendben: 
 
I.: 1996-os Általános Rendezési Terv (ÁRT)      1. sz. melléklet 
 
A Kossuth Lajos utca forgalomcsillapításával már az 1996-os ÁRT is foglalkozott.  

 Elsődleges közútfejlesztési célként határozta meg a várost nyugatról elkerülő főút 
nyomvonalának kiépítését, ezáltal a belvároson áthaladó forgalom (500 j/h) más 
útvonalon bonyolódhatna. 

1998-ban átadták a 451. sz. főút, Szentest elkerülő 8 km hosszú szakaszt, így a Csongrád 
– Hódmezővásárhely között bonyolódó forgalom már a város határán kívül zajlik. Az 
elkerülő úton a város kikerülésével Kunszentmárton felé is lehet haladni. Eztaz útvonalat 
azonban csak a teherautók választják, mivel a városon keresztül sokkal rövidebben el 
lehet érni a Kunszentmárton felől a Csongrádra vezető 451. sz. utat. 2002. óta a 
belterületre csak célforgalom esetén hajthatnak be a 7.5 tonnánál nehezebb teherautók. 

 Másodlagos feladatként említi a városközpontot övező szűk körgyűrű létesítését (Rákóczi 
F – Arany J – Ady E – Petőfi S – Új utca – Mátyás király út), ezáltal a városon belül zajló 
átmenő forgalmat a szűkre vett városközpont határán lehet elvezetni.  

Az említett körgyűrű hiányzó szakaszát (Új utca – Mátyás király út közti szakaszának) 
kiépítését javasolta a terv, azonban a megvalósítása a mai napig várat magára.  

Ez az elképzelés kizárólag a Kurca bal oldalán fekvő városrésszel foglalkozik, és a 
Kossuth utca tehermentesítését kizárólag csak az Ady Endre utca és a Rákóczi Ferenc 
utca közötti szakaszra oldaná meg, pedig a Város szíve az Erzsébet tér – Kossuth tér 
környezete, melyek mellett  

 A városrészek közti átmenő forgalom egyenletes elvezetésével is foglalkozott a terv, 
ezáltal is csökkentve, a Kossuth Lajos utcát terhelő forgalmat. A várost átszelő K-Ny-i 
irányú tengelyek kiépítését javasolta a tervező. 

Javaslatként szerepelt a Szarvasi út összekötése a Bajcsy-Zsilinszky utcával, és az 
említett belvárosi körgyűrűvel. A kapcsolat kiépítésére a vasúti keresztezést felüljáróval 
javasolta kialakítani a rendezési terv készítője.. 

Kapcsolat kiépítését javasolja a Kiss Zsigmond utca – Batthyányi utca között egyenes 
átkötéssel (szanálással), ezáltal a belvárostól északra elhelyezkedő városrészek forgalmát 
a Kossuth Lajos utcáról át lehet terelni. 
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 A kerékpárút hálózat fejlesztése során a terv készítésének időszakában meglévő három 
kerékpárút (Csongrádi út, Kunszentmártoni út, Ipartelepi út) összekötését azaz egy 
összefüggő városi kerékpárút-hálózat létrehozását javasolta a rendezési terv készítője. A 
hálózat létrehozására az alábbi kerékpárutak összekötését szerepelt a javasletben: 

o Munkácsy M. u – Kígyó – Bocskai – Autóbusz pu  
o Csongrádi út kerékpárút továbbépítése a töltésig 
o Kurca parti kerékpárutat továbbépíteni Ligetig 
o Deák F – Szalai u – Honvéd u az északi területek is bekapcsolódhatnak a 

városközponti kerékpárutakba 
o Ipartelepi úti kiépítése 
o Kunszentmártoni kerékpárút összekötése a városközponttal, a Kolozsvár u – Baross u 

– Kossuth L u vonalon. 
o Kunszentmártoni és Ipartelepi kerékpárút összekötése 

 
A javasolt kerékpárutak közül az utóbbi években kiépítésre került a Csongrádi úti 
kerékpárút meghosszabbítása az Tisza árvízvédelmi töltéséig, valamint a töltésen  vezetve 
a 451. sz. útig. (EUROVELO hálózat), a Kunszentmártoni úti és Ipartelepi úti kerékpárút 
összekötése, valamint a Csongrádi és Ipartelepi úti kerékpárutak összekötése. (Kossuth 
utca – Attila út) 

 
A rendezési terv készítésének időszakában Szentesen a parkolás nem jelentett problémát. A terv 
kifejti, hogy a szükséges parkolási igényeket kielégíti a meglévő parkoló felületek, továbbá 
megemlíti a fontosabb parkolókat, úgymint az Erzsébet téri, a Vásártéri, valamint a 
Sportcsarnoknál lévő parkolót. 
 
 
II.: 2000-es Városközpont és Széchenyi Liget szabályozási tervei (VK) 
 
A 2000-es években készült VK szabályozási terv világossá tette, hogy a Kossuth Lajos utca 
forgalomcsillapítása nem valósítható meg párhuzamos K - Ny-i irányú gyűjtőút létesítése nélkül, 
mivel a terhelés jelentős részét átmenő forgalom teszi ki. A Városközpont szabályozási terv, több 
javaslatot is vázolt a Kossuth Lajos utcával párhuzamos K –Ny-i tengely kialakítására. 
 
A belvárostól északra húzódó tengelyre adott változatok: 
 

 Kiss Zsigmond u – Batthyányi u – Rákóczi Ferenc u 
 Kunszentmártoni út – Bajcsy-Zsilinszky u – Arany János u – Hegedűs László u – 

Csongrádi út 
 
A belvárostól délre húzódó tengelyre adott változatok: 
 

 Béke utca – Temető utca – Mátyás király út 
 Farkas Antal utca - Nyíri köz - Új utca – Mátyás király út 

 
A Széchenyi Liget szabályozási terve javaslatként említi a Vecseri fok mellett kialakítandó „1. 
számú bekötőút” kiépítését.  

Távlati célként határozza meg, a Nyár utcával történő összekötését, valamint a továbbvezetésénél 
létesítendő híd kialakítását, biztosítva az összeköttetést Kisér városrész felé. 
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Parkolás tekintetében 500 db közterületi parkolóhely kiépítését irányozza elő, OTÉK szerinti 
parkolási mérleg készítésével, azonban a tervlapokon csak 60+17 db parkolóhelyet tervez a 
Vecseri fok mellé (Nem helyett).  

A bekötő út és a parkolóhelyek megvalósultak a Vecseri-fok megszűntetésével. 

A Belvárosban az OTÉK 42. § szerint számított parkolási igénynek 57 %-t biztosítaná a terven 
szereplő megoldás. A Városközponton belüli parkolási helyzet javítása érdekében a terv a 
Jövendő utca – Bocskai utca kereszteződésének két sarkára tervez parkolót. A Sportcsarnokkal 
szemközti területre 36 db felszíni parkolót, míg Brusznyai sétánytól északra, a Horváth Mihály 
utca és a Klauzál utca lévő között fekvő üres területre térszín alatti és térszíni egyaránt 135 db 
(összesen 270 db) parkoló megépítését javasolja a tervező. 

A tervezett parkolóhelyek kiépítése részben valósult meg, térszín alatti parkoló (mélygarázs) 
létesítése a most érvényben lévő tervekben és programokban nem szerepel. (Kivéve a Petőfi 
Szállót, de az saját vendégei számára). A tervezett 270 db részben térszín alatti részben térszíni 
parkolóhelyből 36 felszíni épült meg. Ezen kívül a Horváth Mihály utca 4-6. sz. épületnél a 
lakásokhoz az épület alatti teremgarázsban, az üzletekhez pedig közterületen valósították meg az 
előírt mennyiségben. A „Napház” és a Kossuth utca 10. átalakítása miatt szükséges tervezett 
parkolók is közterületiek lennének (lettek volna).  

 
 
III.: 2005-ös Szentes Város településfejlesztési koncepciója (TFK) 
 
Szentes Településfejlesztési Koncepciója általános jövőképként a színvonalas életkörülmények 
megteremtését, a fenntartható és versenyképes helyi gazdaság kiépítését, és a magas színvonalú 
szolgáltató és intézményrendszer működését határozta meg. A fejlesztési prioritásokat 5 
csoportra bontotta melyek a következők: 

 Komfortos város 
 Művelt város 
 Innovatív vállalkozások városa 
 Vendégváró város 
 Szolgáltató és gondoskodó város 

 
Az általános jövőkép elérésének érdekében az egyes prioritásokat részcélokra bontja melyek 
közül a „Komfortos város” prioritás tartalmaz infrastruktúra fejlesztéseket. Ezen belül a közúti és 
kerékpáros közlekedésre vonatkozóan az alábbi javaslatokat fogalmazza meg: 
 

 Városi út és járdahálózat rekonstrukciója 
 Kerékpárutak építése 
 É-i városrészt elkerülő út megépítése 
 Felsőpárt és a csongrádi úti körforgalom közötti összekötő út építése 
 Széles, új híd építése a Kurcán, a Kiss Zsigmond utcánál 
 Belváros gépkocsi forgalomtól való tehermentesítése 

 
Megvalósult részben az utak és járdák rekonstrukciója, jelentős fejlesztés történt a kerékpárút 
hálózat elemeinek kiépítésében, és megtörtént a város főutcájának rekonstrukciója.  
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IV.: 2007-es Szentes Településszerkezeti terve (TSzT)     2. sz. melléklet 
 
A 2007-ben elkészített Településszerkezeti terv közlekedési munkarésze külön foglalkozik az 
országos közúthálózat, valamint a helyi közúthálózat fejlesztésével.  

Az országos közúthálózat fejlesztése során új elemként került a tervbe,  

 a várost elkerülő körgyűrű keleti szakasza, mely az ipartelepektől keletre húzódik,  

 valamint az elkerülő út északi szakasza.  

Mindkét javaslat esetében külön-szintű vasúti keresztezést javasol a terv. 

A helyi közúthálózat fejlesztése esetében meghatározó kiinduló adatként kezeli a Kossuth Lajos 
utca forgalmi terhelését. 1996 és 2007 között a Kossuth Lajos utca forgalmának nagysága nem 
változott (500 j/h), annak ellenére, hogy a Csongrád és Hódmezővásárhely közti átmenő 
forgalom már a Szentest elkerülő 451 sz. főúton zajlik, összetétele viszont igen, mert a 
városközpontban a teherforgalom jelentősen csökkent, ezzel szemben a személygépkocsi 
forgalom pedig nőtt. Ennek okát a tervezők a városrészek közti egyeletlen forgalmi eloszlásban 
látták, ezért javaslatuk elsődlegesen a városrészek közti megfelelő kapcsolat kiépítésére 
vonatkozik, ezzel egyidejűleg a Kossuth Lajos utca forgalmának csökkentésére. 
A városrészek közti kapcsolatok hiányát a Kurca elszigetelő hatásában látják, ezért a meglévő 
hidak bővítését, valamint új hidak kialakítását javasolja a terv. 
 
Felújításra, bővítésre javasolt hidak: 

 Kiss Zsigmond utcai 
 Csongrádi úti 
 Teleki László utcai 

 
Újonnan kialakítandó hidak 

 Arany János u – Hegedűs László u 
 Honvéd u – Derzsi Kovács Jenő u 
 Vecseri fok 

A Kurcán átvezető kapcsolatok mellett a K-Ny-i irányú tengelyek kiépítését is fontosnak tartja a 
terv. Ennek érdekében az alábbi csomópontok fejlesztését javasolta a tervező: 
 
Átépítésre, kialakításra javasolt csomópontok, műtárgyak 

 Bajcsy-Zsilinszky u – Szarvasi út összekötése, vasúti csomópont kialakítása 
 Arany János u Tóth József u – Kurca közti szakaszának kiszélesítése 
 Kiss Zsigmond u – Batthyányi u – Sima Ferenc u-i eltolt csomópontjának átépítése 

 (Batthyányi u északi oldalán, az utolsó ingatlan elbontásával) 
 Új u továbbvezetése, összekapcsolása a Mátyás király utcával 
 Nyíri köz – Új u csomópontjának kialakítása (folyamatban van) 

 
A kerékpárút hálózat fejlesztése a már említett 1996-os ÁRT-ben is szereplő célokat és tervezett 
elemeket tartalmazza, mivel a két terv időpontja között nem került sor a kerékpárút hálózat 
nagyobb léptékű fejlesztésére. 
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Az alábbi kerékpárutak kiépítését javasolta a településszerkezeti tervező 
 

 Kossuth Lajos u – Attila út 
 Vásárhelyi út – Szent Imre herceg utca – Csongrádi út 
 Bajcsy-Zsilinszky utca – Arany János utca – Hegedűs László utca összekötése 
 Ipartelepi út folytatásában kerékpárút 
 Nagyhegyszéli kerékpárút 

 
Ezek közül megvalósult a kerékpárút a Csongrádi úton végig, át a Kurca-hídon, a Kossuth Lajos 
utcán, majd az Attila úton. 
 
A településszerkezeti terv a parkolásra vonatkozóan javasolja a helyi parkolási rendelet 
megalkotását, valamint mélygarázsok létesítését a Kossuth tér és az Erzsébet tér térségében.      
A parkolási rendszer kialakításánál felhívja a figyelmet, hogy a forgalomcsillapított övezeteken 
belül időbeli, vagy díjszabásos szabályozással, esetleg ezek együttes alkalmazásával lehet a 
parkolási rendszert kialakítani. 
 
Szentes Város Önkormányzata 2007-ben a 11/2007. (IV.16.) számú rendeletével - gyakorlatilag 
a településszerkezeti terv jóváhagyásával egy időben - megalkotta a fizető-parkolóhelyekre 
vonatkozó szabályozást. 
 
 
 
V.: 2009-es Szentes Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) 
 
Az integrált városfejlesztési stratégia célja a város városfejlesztési koncepcióban meghatározott 
jövőképének gazdasági, szociális, és műszaki stratégiai összehangolt programokban való 
leképezése. 

A 2009-ben elkészült Szentes IVS először általános célkitűzéseket vázol, mint 
forgalomcsillapítás vagy a helyi utak minőségének és színvonalának fenntartása. Majd a 
közlekedésfejlesztési projektek között elsősorban a településszerkezeti tervben is szereplő 
célokat sorol fel. Az egyes városrészekre konkrét fejlesztési elemeket tartalmaz, durván becsült 
bekerülési összegekkel. 

A város életét meghatározó specifikus célok közt határozza meg az infrastruktúra fejlesztését, 
ezen belül a közlekedési hálózatok fejlesztését, úgymint: 

 Országos mellékutak építése 
 Országos mellékutak felújítása 
 Kerékpárút-építés 

Az országos hálózat részéhez tartozó utak építése, felújítása nem az önkormányzati hatáskörbe 
tartoznak.  
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Az egyes városrészekre az alábbi célkitűzéseket fogalmazza meg a stratégia: 

Belváros 

 Arany János utca forgalmi rendjének átalakítása 
 híd építése a Kurcán 
 Forgalomcsillapítás 
 Parkolóhelyek kiépítése 
 Útfelújítás 
 Kerékpárutak építése 

 
Felsőpárt 

 Sima Ferenc utca és a Kiss Zsigmond utca torkolatánál híd kialakítása 
 Bajcsy-Zsilinszky utcai vasúti átjáró kiépítése a közúti forgalom számára 
 helyi piac környékén a parkolóhelyek számának növelése 

 

Alsópárt 

 Mágocsi út és Vásárhelyi út közti kerékpárút kiépítése 

 
Kisér 

 Nyíri köz – Farkas Antal utca – Teleki László utca „déli tengely” kiépítése a belváros 
forgalomcsillapítása érdekében 

 Belvárossal megfelelő közlekedési kapcsolat kiépítése 
 Teleki László utcai híd bővítése 
 Kurcán átívelő híd építése 

 

Kertváros 

 Kiss Zsigmond utcai híd bővítése, utcaszélesítés 
 Arany János utca – Csongrádi út összekötése új Kurca híddal 

 

Nagyhegy 

 Nagyhegyszéli út gyalogos vasúti átjáró megnyitása a közúti forgalom számára 

 Nagyhegyszéli út korszerűsítése, útpálya szélesítés, kerékpárút kialakítása 

 Szalai utcai vasúti átjáró létesítése 

 
Iparterület 

 helyi utak minőségének, színvonalának fenntartása 

 
Városrészekhez nem kapcsolódó fejlesztések 

 Csongrád Szentes közti kerékpárút kiépítése a Csongrádi úton 
 Attila úti kerékpárút kiépítése 
 Kunszentmártoni út mentén kerékpárút kiépítése 
 helyi utak minőségének, színvonalának fenntartása 
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VI.: 2009-es Szentes Városközpont Akcióterületi terv (EATT)    3. sz. melléklet 
 
A Városközpont területére készített funkcióbővítő rehabilitációs terv közlekedés fejlesztési célja, 
a városközpont forgalmának csillapítása, valamint az átmenő forgalom áthelyezése a belvárost 
határoló utakra. Ez a cél már a korábban felsorolt rendezési tervekben is szerepelt, azonban a 
konkrét terv ennek műszaki megvalósítására ad választ. 
 

 A korábbi rendezési terveknek megfelelően a Kossuth Lajos utca forgalmát északra és 
délre, új K-Ny-i irányú tengelyekre terhelné a terv (Arany János utca, valamint Új utca – 
Nyíri köz).  

 
 A városközponton belüli forgalom enyhítésének, valamint a „gyalogosbarát” közlekedési 

forma elősegítésének érdekében az akcióterület teljes hosszában É-D-i irányú 
egyirányúsítást javasol, északi irányba a Petőfi Sándor u – Ady Endre u irányába, míg 
déli irányba a Tóth József u – Szent Imre herceg u útvonalon. 

 
 A Kossuth Lajos utca forgalmának további csillapítása érdekében a csomópontok 

kialakításával is foglalkozik a terv. Az Ady-Petőfi utca kereszteződésénél lévő 
jelzőlámpás csomópontot felváltaná egy körforgalmú csomópont. 

 
 A korszerű kerékpáros közlekedés elősegítésének érdekében a terv javasolja az 

felszabaduló területeken kerékpárút-kerékpársáv kijelölését, így az egyirányúsítás a 
kerékpárosokra nem vonatkozik (ellenirányú kerékpársáv). 

 
Az akcióterületi terv részletesen kitér a városközpont parkolási helyzetének fejlesztésére. A 
városközpontban található parkolóhelyekről megállapítja a tervező, hogy közepesen kihasználtak 
(40-60%). A javasolt forgalmi változások eredményeként a 204 db parkolóhelyből 69 db szűnne 
meg (135 db marad). /Az akcióterület lehatárolása nem fedi a fizető parkolóhelyek övezetét./ 
 
A Kossuth utca átépítése már megvalósult. 
 
 
VII.: 2009-es Szentes Belváros közlekedési koncepció 
 

A belváros forgalomcsillapításának egyik feltétele az átmenő forgalom más útvonalon történő 
elvezetése. Ez az előbbiekben felsorolt tervekben szereplő K-Ny-i irányú tengelyekkel 
megoldható. A belvároson belül lezajló célforgalom minimalizálására a megoldást a legrövidebb 
elérési útvonal kijelölésével lehet elérni. 

A 2009-ben elkészült Szentes Belváros Közlekedés koncepció a belvárost feltáró utcák 
egyirányúsításának megoldását vázolta fel. A javaslat lényege, hogy a belvárost átszelő É – D-i 
utcák egyirányúsításával a forgalom mértéke csökkenthető, valamint az egyirányúsítás révén 
felszabaduló területeket, parkolási, kerékpársáv, valamint gyalogos- és zöldfelületek számára 
lehet használni, humánus közterületek kialakítását lehetővé téve. A forgalmi viszonyok 
átrendeződésének vizsgálatára a Pro Urbe Kft mikroszimulációs modellt készített. 

A belváros, ezen belül a Szent Imre herceg utca, Tóth József utca, Ady Endre utca, Petőfi Sándor 
utca egyirányúsítására több ütemben kerülne kialakításra. 
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Az első ütem során az alábbi utcaszakaszok kerülnének az egyirányúsítás alá: 
 Petőfi utca észak felé történő egyirányúsítása az autóbusz pályaudvar vonalától északra 
 Szent Imre utca Szent Anna és Vásárhelyi út közé eső szakaszának dél felé történő 

egyirányúsítása 
 Ady utca észak felé történő egyirányúsítása Kossuth utca, és a Munkácsy utca között 
 Tóth József utca dél felé történő egyirányúsítása a Munkácsy utca, és az Erzsébet tér 

között 
 
A második ütem során az alábbi utcaszakaszok kerülnének az egyirányúsítás alá: 

 Petőfi utca észak felé történő egyirányúsítása 
 Szent Imre utca Szent Anna és Vásárhelyi út közé eső szakaszának dél felé történő 

egyirányúsítása 
 Ady utca észak felé történő egyirányúsítása a Kossuth utca, és az Arany János utca között 
 Tóth József utca dél felé történő egyirányúsítása az Arany János utca, és az Erzsébet tér 

között 
 Kígyó utca és a Horváth Mihály utca észak felé történő egyirányúsítása az Ady utca, és a 

Jövendő utca között 
 Arany János utca Tóth József és Ady utca közé eső szakaszának nyugat felé történő 

egyirányúsítása 
 Munkácsy utca Tóth József és Ady utcák közé eső szakaszának kelet felé történő 

egyirányúsítása. 
 
A harmadik ütem során az alábbi utcaszakaszok kerülnének az egyirányúsítás alá: 

 Ady utca egyirányúsítása észak felé teljes hosszban 
 Petõfi utca észak felé történõ egyirányúsítása teljes hosszban 
 Szent Imre utca dél felé történõ egyirányúsítása a Szent Anna utca és a Petõfi utca között 
 Tóth József utca dél felé történõ egyirányúsítása teljes hosszban 
 Sima Ferenc utca dél felé történõ egyirányúsítása a Céhház utca, és az Ady utca közötti 

szakaszon. 
 
Az elképzelt ütemezés megvalósításánál komoly probléma, hogy a Munkácsy utca – Tóth József 
u. kereszteződése nem alkalmas buszforgalom kanyarodásának megoldására.  
 
 
A koncepció készítője a parkolás témájában a következő megállapításokat teszi:  
 

o A belvárosban koncentráltan elhelyezkedő intézmények a lakóterületektől elválasztva 
alakultak ki, mely hatással van a parkolási helyzetre. A funkciók különállása miatt nem 
lehet különidejűségű parkolási szokásról beszélni. A belvárosban összesen 958 db fizető 
parkoló található. Ez a két oka annak, hogy alacsony a belvárosi parkolók kihasználtsága. 

o A belvárosban az Erzsébet tér, a Kiss Bálint utca, parkolói alacsony kihasználtságúak, 
míg a Kossuth tér és az autóbusz pályaudvar környékén magasabb. A belvárost határoló 
utcák többségében már a lakófunkcióból eredő parkolási igény dominál. 

o A felmérés alapján látható, hogy a Kossuth, illetve Erzsébet tér környékén az éjszakai 
parkolási igény nagyon alacsony, ugyanakkor a nappali parkolás mellett is jelentős 
szabad kapacitások találhatóak a belvárosban. Ezzel szemben a fizető zóna határán lévő 
parkolási egységekben a kihasználtság magas, a telítettséghez közelít. 
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VIII.: 2010-es Szentes közlekedési koncepció a belterületre 
 

A Belváros funkcióbővítő rehabilitációs pályázatához készített közlekedési koncepció 
folytatásaként a ProUrbe Kft elkészítette a város belterületére vonatkozó közlekedési koncepciót 
és forgalommodellezést.  

Ennek célja meghatározni, hogy az egyes közúthálózati fejlesztések várhatóan milyen hatást 
fejtenek ki a közúthálózat egyéb elemeire, feltérképezni az egyes – különböző léptékű – 
fejlesztések szerepét, valamint rávilágítani arra, megvalósulásuk esetén milyen változások 
következnének be a közúthálózatban és a forgalmi viszonyokban. 

A koncepcióban vizsgált közúthálózati fejlesztések, egyáltalán nem térnek el a 2007-es 
Településszerkezeti tervben felsorolt fejlesztésektől, azonban vizsgálatuk sokkal részletesebb, a 
javaslatok város léptékben nézik a fejlesztéseket, emellett a felmerülő problémákat lokálisan is 
elemzik, figyelembe véve a város legfőbb célját, a belváros forgalomcsillapítását. 
 
A koncepcióban vizsgált közúthálózati fejlesztések: 
 

1. Kiss Zsigmond u – Batthyányi u tengely fejlesztése 
2. Bajcsy-Zsilinszky út – Arany János utcai tengely fejlesztése 
3. Új utcai tengely fejlesztése 

 
A Kiss Zsigmond utca – Batthyányi utca fejlesztése kapcsán már korábban is említésre 
került, hogy a forgalom zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében szükség van a Kurca 
híd felújítására-bővítésére, valamint a Batthyányi utca északi oldalán az utolsó ingatlan 
szanálására és kisajátítására. Így a Batthyányi u – Sima Ferenc u – Kiss Zsigmond u 
egymáshoz képest eltolt T-kereszteződése helyett egy 4 ágú kereszteződés alakítható ki, 
létrehozva a Kiss Zsigmond u – Batthyányi u egyenes átkötését.  
A vizsgálat során felmerült annak lehetősége, hogy a tengely keleti irányú folytatását is 
biztosítani kellene, a Rákóczi út és a vasút közötti lakóterületek összeköttetése érdekében. 
A Batthyány utca felől keleti irányba továbbhaladni csak a Rákóczi út egy szakaszának 
felhasználásával lehetséges azonban a végpontjánál a Dósai Molnár, illetve a Vörösmarty 
utca nem közvetlen folytatásai. A Kórháznál kiépülő új csomóponttal (jelen esetben 
körforgalmú csomópont) lehetőség nyílna azonban egy, a Vörösmarty utcát a Kölcsey 
utcán keresztül a Kiss Zsigmond utca felé kikötő új nyomvonal megvalósítására. Ez a 
megoldás komoly beavatkozásokat igényelne.  
A forgalommodellező vizsgálatok elvégzése során kiderült, hogy a tengely létrejöttével a 
várható forgalom növekedése 25 % körüli. 

 
A Bajcsy-Zsilinszky utca – Arany János utca tengelye a Településszerkezeti tervben is 
kiemelt jelentőségű útként került feltüntetésre. A Belváros északi határán húzódó tengely 
alkalmas lenne a város teljes hosszában biztosítani a K-Nyi átjárást, ha az Arany János utca 
„zsákjellegét” megszüntetnék. A zsákjelleg a Bajcsy-Zsilinszky utca végén lévő vasúti 
átjáró hiányából, valamint az Arany János utca és a Hegedűs László utca közti Kurca híd 
hiányából fakad. 
A régebbi tervek is foglalkoztak már a Szarvasi út és Bajcsy-Zsilinszky utca 
összekötésével, a vasúti keresztezés különszintű megoldásával. A településszerkezeti terv 
is javasolja a Kurcán létesítendő új hidak között a Hegedűs László és az Arany János utca 
közti hidat. A közlekedési koncepció megemlíti, hogy az Arany János utca szabályozási 
szélessége a Tóth József utca és a Kurca között jelenleg nem teszi lehetővé a forgalom a 
zavartalan lefolyását, így ezen a szakaszon kisajátítást kell végrehajtani. 
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A mikroszimulációs vizsgálatok elvégzése során kiderült, hogy a tengely létrejöttével a 
várható forgalom növekedése a Bajcsy-Zsilinszky utcán 80 % körüli, míg a Kossuth Lajos 
utcán körülbelül 15-20 %-kal csökkenne a forgalom. 

 
Az Új utcai tengely kiépítése szintén szerepel már a korábbi rendezési tervekben, azonban 
megállapításra került, hogy nem alkalmas a város teljes hosszában a K-Ny-i átkötésre. Az 
Arany János – Bajcsy-Zsilinszky tengelyhez hasonlóan, a tengely két végpontján ki kell 
alakítani új csomópontokat és átkötést, ezzel feloldva az Új utca zsákjellegét. 
A koncepció a tengely keleti végénél, az ÁRT-ben is szereplő Új utca – Mátyás király utca 
átkötését javasolja kialakítani a Nagyörvény utca folytatásában, míg a nyugati végén az Új 
utca – Nyíri köz egyenes átkötését szorgalmazza. 
A tengely kialakítása révén a mikroszimulációs vizsgálatok kimutatták, hogy az Új utca 
forgalma irányonként óránként 25 járművel nőne, mely a korábban a Kossuth Lajos utca 
forgalmát terhelte. 

A közlekedési koncepció megvizsgálta azt is, hogy az említett három fejlesztés együttes 
megvalósulása esetén milyen forgalmi átrendeződések várhatóak. Megállapítható, hogy a 
fontosabb útvonalak forgalma jelentősen megváltozna, drasztikus növekedés állna be az Új utca, 
Arany János utca, Bajcsy-Zsilinszky utca nyomvonalán, míg a Kossuth Lajos utca forgalma cca 
30 %-kal csökkenne. 
 
 
Összességében elmondható, hogy a az elmúlt 20 év rendezési terveiben szereplő 
közúthálózati fejlesztései közül néhány elem már megvalósult. A legfontosabb a 1998-ban 
átadott 451 sz. főút elkerülő szakasza, azonban a forgalmi nagyságok az átrendeződés 
ellenére sem csökkentek nagyságrendileg, mivel a közúti forgalom általánosan növekedett, 
a teherforgalom viszont jelentősen csökkent. 

Meg kell említeni, hogy az elmúlt egy-két évben, pályázati források felhasználásával átépült 
a Kossuth Lajos utca, folyamatban van a Nyíri köz és az Új utca egyenes átkötése, és 
tervezési fázisban tart a Petőfi utca – Ady Endre utca humanizálása, a Petőfi Szálló előtt 
lévő körforgalom. 

A kerékpáros közlekedés helyzete is sokat javult az elmúlt egy-két évben. Szintén pályázati 
források felhasználásával kiépült a Csongrádi és az Ipartelepi utat összekötő kerékpárút, a 
Csongrádi úti kerékpárút meghosszabbítása is végbe ment, ezáltal folytonos összekötetés 
létesült a városi kerékpárutak és a nemzetközi EUROVELO kerékpárút között. 
 
 
Mellékletek az elemző részhez: 
 

1. Belterület javasolt közlekedési főúthálózata 
(Általános Rendezési Terv, 1996) 

2. Belterületi úthálózat fejlesztési javaslat, 
(Szentes Város Településrendezési Terv, 2007) 

3. Tervezett közúthálózat 
(Szentes Város Közlekedési koncepció, 2010) 
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II. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS LEHETSÉGES PROJEKTEK 

 
1. Kis Zsigmond utca – Kórházi Kurca-híd – Sima Ferenc utca – Batthyany utca térsége 
 
A Kiss Zsigmond utca a Csongrádi utat köti össze a Kórházzal, valamint a Kiss Zsigmond utcai 
hídon keresztül a Felsőpárti városrésszel. 
 
A helyszín rendkívül frekventált helyszín a városban. A kórház Szentes egyik legfontosabb 
intézménye, "látogatottsága" jóval túlmutat a városon. Tehát komoly PR szerepe is van az itteni 
fejlesztésnek. 
 
Városrendezési tervek és koncepciók a Kiss Zsigmond utca – Kórház térségéről: 
 

 ÁRT 1996.: A Kiss Zsigmond utca nem hálózati elem, nem is tervezett, a híddal sem 
foglalkozik. 

 Városközpont Szabályozási terve 2000.: a Kiss Zsigmond u. – Batthyány u. - Rákóczi F. 
u. vonalat az egyik alternatívaként javasolja a Kossuth u. tehermentesítésére. (A másik 
alternatíva a Szarvasi út – Bajcsy-Zsilinszky u – Arany János u – Hegedűs László u – 
Csongrádi út.) 

 Városfejlesztési Koncepció: Felsőpárt és a csongrádi úti körforgalom közötti összekötő 
út építése, széles, új híd építése a Kurcán, a Kiss Zsigmond utcánál. 

 Településszerkezeti terv 2007.: Helyi gyűjtőútként jelöli a híddal együtt fejlesztendőként. 
Kiss Zsigmond u – Batthyányi u – Sima Ferenc u-i eltolt csomópontjának átépítése a 
Batthyányi u északi oldalán, az utolsó ingatlan elbontásával. 

 IVS 2009: Felsőpárt: Sima Ferenc utca és a Kiss Zsigmond utca torkolatánál híd 
kialakítása, 2013-ra prognosztizálva.  

 
A Csongrádi úti híd szélesítését a Településszerkezeti tervben jelenik meg a konkrét terv 
kapcsán, majd az IVS is átveszi. A terület kívül esik a kidolgozott Városközpont akcióterületen. 
 
A híd története: 
 

o A híd 1926-27-ben épült, több Kurca-híddal együtt, vasbeton szerkezettel. 
o A járda a 90-es években készült készen vásárolt elemek beépítésével. Az acélelemek a 
volt NDK területéről érkeztek Magyarországra. 

 
Kis Zsigmond utca: 
 
A Kis Zsigmond utcában az SBO megépítésével és bővítésével komoly közterületi fejlesztések is 
történtek, 85 db parkolóhelyet alakítottak ki, valamint kerékpártárolókat helyeztek el, mindezt a 
meglévő értékes faállomány védelmét szem előtt tartva. A utca szabályozási szélessége 16 – 22 
m között változik, meg kell vizsgálni, hol lehet szélesíteni, A déli oldal földszintes lakóházakkal 
beépített, az északi oldalon a Kórház, majd egyemeletes zártsorú beépítés következik, itt 
található a népszerű cukrászda. Majd a Hősök erdeje következik, a utca vonalában vadnarancs- 
és platánfák állnak.  
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A Kiss Zsigmond utcában teljes közművesítettségről lehet beszélni.  
o Szennyvízcsatorna – Gravitációs.. 
o Csapadékelvezetés – általában szikkasztóárok van. A rehabilitáció során zárt 

csapadékcsatorna kiépítése javasolt.  
o Gázellátás – Középnyomású gázvezeték található  
o Villamosenergia-ellátás - Légkábeles megoldás található. Korszerű közép -, kis-, és 

közvilágítási földkábeles hálózat kialakítása javasolt. 
 
Sima Ferenc utca: 
 
Itt található a Kórház főépülete, a másik oldalon a mentő állomás. A város É-D irányú forgalma 
részben itt bonyolódik, valamint a mentőforgalom is.  
 
A Sima Ferenc utca a Gyógyfürdőig tart, ott ágazik el két felé, a Tóth József u. és az Ady Endre 
utca.  
 
Batthyány utca: 
 
Az utca a Sima Ferenc és a Rákóczi utcákat köti össze. A Sima Ferenc utcánál a meglévő híddal 
nem szemben indul, hanem 20 méterrel délebben.  
 
Az utca vonalvezetése kissé organikus. Szabályozási szélessége 11 és 24 m között változik. 
Szabályozással valamennyire ki lehet szélesíteni és egyenesíteni. A hatályos szabályozási terv 
ezt nem tartalmazza, ehhez módosítani kell. Itt húzódik a helyi védett településszerkezet határa.  
 
Hősök Erdeje: 
 
Helyileg védett természeti terület, védett szoliter fa vagy fasor nem található. 
A közpark felújítására és átalakítására készültek kertépítészeti tervek. 
 
 
Javaslat: 
 
Komplex tervezési programot kell összeállítani, amely alkalmas egy tanulmánytervet 
kiindulásának. A tervet a komplex program alapján több szakági tervvel is foglalkozó irodával 
kell készíttetni, ami nem feltétlenül úttervező céget jelent, hanem várostervezéssel foglalkozó 
építész vagy tájépítész cég. A tervezőt nem a legolcsóbb ajánlat, hanem az összességében 
legelőnyösebb ajánlat alapján kell kiválasztani. 
 
A Kiss Zsigmond utca közúti fejlesztése, szélesítése a híd megoldása nélkül nem célszerű, mivel 
a nagyobb forgalom a hídnál feltorlódhat. 
 
A Kis Zsigmond utcában a zárt csapadékvíz-elvezetés megoldásával (árkok lefedése) is lehet 
parkolóhelyeket nyerni. 
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A komplex tervezési program a következőkre terjedjen ki, illetve figyelembe kell venni: 
 

o  Kiss Zsigmond utcai új Kurca híd építése, az új híd vázlatterve. 
o  Fontos szempont, hogy a híd alatt csónakkal is át lehessen haladni. 
o  Eltolt közlekedési csomópont kialakítása, körforgalom lehetőségének vizsgálata. 
o  Szabályozási terv módosításának szükségessége, közterület kiszabályozása. 
o  Meg kell vizsgálni a közlekedés szempontjait, jó-e összehozni a Kiss Zsigmond utcát és a 

Batthyány utcát, ennek milyen megoldásai lennének. Közlekedéstechnikai szempontból 
indokolt. Felmerülő kérdés, hogy szükséges-e ehhez a város északi elkerülő útjának 
kiépítése (Csongrád - Kunszentmárton), és ha igen, a libatelepnél vagy északabbra a Tisza-
hídnál.) 

o  Parkolás megoldása, a Kórházhoz kapcsolódóan rövid idejű és hosszabb időtávú. 
o  Mentő forgalom szempontjai. 
o  Kerékpárút megoldása É-D és K-Ny irányban, át a hídon is. 
o  Kurca-part zöldfelületének tervezése,  
o Kialakítható közterület építészeti, városépítészeti megtervezése, burkolatok, terasz, 

látványelemek, stb.,  
o  Közművizsgálatok, szükséges felújítások és fejlesztések meghatározása. 
o  Zárt elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer tervezése. 
o  Elektromos légvezeték kiváltásának, földbe helyezésének lehetősége.   
o  Buszmegállók kialakítása. 
o Rendelőintézet mellett lévő szobor megfelelő elhelyezése. („A Medicináról” 1987. 

Paulikovics István) 
o  Rendelőintézet akadálymentes megközelítésének építészeti kialakításának átgondolása. 
o  Utcák és terek fásítása. 
o  Utcabútorok kiválasztása. 
o  Közvilágítás megtervezése. 
o  Hősök erdeje szélén lévő faállomány vizsgálata az út kiszélesítése szempontjából.  
o  A fentiekhez tartozó költségbecslések. 
o  Ütemezés lehetőségének megvizsgálása. 
o  A szükséges ingatlan-kisajátítás megítéléséhez értékbecslést kell végeztetni.          

 
Talajmechanikai vizsgálat valamikor készült, geodézia nem. 
 
A meglévő híd bővítését nem javaslom. Nem ezt a meglévő, eredetileg sem korszerű, többször 
bővített-foldozott, kétséges teherbírású hidat kellene tovább toldozni. (Lásd fénykép.) 
 
Kérdés, hogy erre a problémára ideiglenes vagy hosszú-távú megoldást keresünk. Az utóbbi 
nyilván több költséggel jár. 
 
 
A 2011. évi költségvetés tervezése során felmerült, forrás hiánya miatt a későbbiekben 
figyelembe vehető feladatok meghatározásánál: 

o 3 millió Ft szerepel a Új Kurcahíd és Batthyányi u.-i csomópont tanulmánytervére. 
o 235 millió Ft szerepel a Kiss Zsigmond utcai híd és csomópont fejlesztésére. 
o 30 millió Ft szerepel az Sztk tetőtér beépítésére. 

  
Szentes Város Önkormányzat 2011. évi központi kezelésű fejlesztési feladatai között szerepel:  

o 3 millió Ft szerepel Kiss Zsigmond utca szélesítése és buszöböl tervezésére. 
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 Kiss Zsigmond utca – Batthyány utca tengely közlekedésfejlesztése (Szilágyi Tibor / Pro Urbe/) 
  
A Kiss Zsigmond utca mind a kórház, mind a lakótelep szempontjából fontos szerepet tölt be. 
Ugyanakkor az útszakasz forgalmi viszonyainak, kialakításának köszönhetõen a lehetségesnél 
kisebb kapacitást tud biztosítani. Ennek okai a következõk: 
 

o A Kórház térségének intenzív parkoló forgalma mind a Kiss Zsigmond, mind Sima 
Ferenc utcán kihatással a folyópálya forgalmának sebességére, közlekedési viszonyaira 

o A Kiss Zsigmond utca keleti végén található Kurca híd szélessége nem képes biztosítani 
két személygépkocsi normál városi sebességgel, egyszerre történõ áthaladását. 

o A Kiss Zsigmond – Sima Ferenc – Batthyány utcák egymáshoz képest eltolt keresztezése 
kapacitáshiányos egyes idõszakokban. Ennek oka, hogy a Kis Zsigmond utca felõl a 
forgalom mintegy harmada egyesen a Batthyány utca felé szeretne továbbhaladni (illetve 
fordítva), és kanyarodósávok hiánya folytán ez csak más forgalmi irányok zavarásával 
képes megvalósítani. 

 
o A három felvetett probléma közül az elsõre nehezen lehet könnyen megvalósítható 

megoldást találni. Mivel a kórház esetén egy nagyméretű koncentrált parkoló 
kialakítására nincs lehetõség.  

o A második probléma, hogy a hídszélesség elégtelenségébõl következõ közlekedési 
problémákat az átkelõ szélesítésével orvosolni lehet. A szélesítés után a forgalom 
megnövekedése mindössze kismértékben (mintegy 20-30 autó csúcsórában) várható. A 
beavatkozás elsõsorban tehát a balesetbiztonságot, és forgalmi viszonyok rendezését 
vonja magával. A balesetbiztonság növelésére különösen a kerékpáros közlekedés esetén 
lenne igény. 

o A harmadik probléma megszüntetése a csomópont átépítésével kell, hogy járjon, a 
jelenlegi, egymáshoz képest eltolt két darab háromágú csomópont helyett egy darab 
négyágú csomópont kialakítását elõirányozva. A csomópont ilyen jellegû kialakítása a 
Batthyány utca északi oldalának utolsó épületének lebontásával tud megvalósulni. Mivel 
a kórház, illetve a környezõ területek forgalmában a jövõben sem várható 
forgalomcsökkenés, így a forgalomrendezés kapcsán ennek a kritikus csomópontnak az 
átalakítása elõbb-utóbb szükségessé válik. 

 
A csomópont rendezésével (8. ábra) mind a Kiss Zsigmond, mind a Batthyány utcán 
forgalomnövekedés várható, mintegy 20-25% körüli. (Ez a Batthyány utcán csúcsórában 
mintegy plusz 35-45 autót jelent irányonként) 
 
Felmerült annak lehetõsége, hogy a Kiss Zsigmond - Batthyány utcai, a város kelet-nyugati 
irányú tengelyének a keletii irányú folytatását is biztosítani kellene, a Rákóczi út és a vasút 
közötti lakóterületek folytatása érdekében. A megvalósítása a Batthyány utca keleti végpontjának 
környékén nehezen valósítható meg, Egy ilyen összekötés kisajátításokat tenne szükségessé, így 
– mivel a Batthyány utca nagyrészt képes ellátni a leendõ új utca feladatait – a nyomvonal 
megvalósításának valódi szükségessége megkérdõjelehzetõ.  
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Kitekintés: 
 
Egy híd építése kivételes lehetőség a városfejlesztésben. Napjainkban sok szó esik erről, 
különlegesen szép hidak épülnek nagy- és kisvárosokban egyaránt. A híd nemcsak közlekedési 
műtárgy, hanem építészeti elem is, mérnöki jelentésen messze túlmutató tartalommal, mely nem 
csak fizikai, hanem szellemi, közösségi összeköttetést is jelent. A HÍD sokszor lesz az adott 
város jelképe, sokszor választják logónak. Úgy gondolom, ez kicsi hidakra éppúgy igaz, mint 
nagy fesztávúakra. 
 
Részlet a Magyar Építőipar 2010. 5. számában az új szolnoki híddal kapcsolatban megjelent 
cikkből: Dr. Gajdos István – Pálossy Miklós: „Tiszavirág” Gyalogoshíd Szolnokon 
 
…”Közismert a hidak kulcsszerepe városaink testszövetében, lüktetõ életében. Minden mérnöki 
és építészeti alkotás több jelentéssel is bír, mint amennyi funkcionális tartalmából fakad. 
A hidak, … fontos jelentéssel bírnak a városok életében. A kapcsolat, amit két városrész, két 
célpont, a folyó két partja között biztosítanak, rendszerint többet jelent egyszerű fizikai 
kapcsolatnál. Az emberek, járművek, az áruk mozgásán túl mindig elõsegítették a fejlõdést, 
összehozták az adott közösséget, valóban megteremtették az egység, az összetartozás tényét és 
annak megélését. 
 
A világhírű építész-statikus hídtervezõ Calatrava ezt mondja a hidak “újrafelfedezésérõl”: 
 
“A világháború utáni újjáépítés célszerûség diktálta korszaka után a hidak vissza kell kapják a 
korábbi évszázadokban a városok képének kialakításában játszott kulcsszerepüket. Egy híd 
létesítése fontosabb kulturális gesztus lehet, mint egy új múzeum nyitása, ugyanis a híd mindenki 
számára – még a mûvészet iránt nem érdeklõdõk számára is – hozzáférhetõ. Egy mûtárgy, amely 
nem csupán átalakítja a természetet, hanem egyben egyfajta rendet is teremt – ennél nincs 
hatásosabb.”
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 2. Tóth József utca átépítése 
 
A Tóth József utca az első utca a Kurca bal oldalán, párhuzamos a folyóval. Az utca déli részén a 
nyugati oldalán fekvő telkek ige kedvező elhelyezkedésűek, mivel közvetlenül a Kurcára néznek.  
 
A Tóth József utca része a város védett településszerkezetének, déli része a műemléki 
környezethez tartozik. 
 
Az utca szabályozási szélessége 11 és 18 m között változik,  
 
A Tóth József utcában a város jelentősnek mondható épületei is szép számmal találhatók, észak 
felől haladva:  

o Megyeháza,  
o Kiss Bálint Református Általános Iskola,  
o Szín-es Vendégház,  
o Ifjúsági ház,  
o Zsoldos Ferenc Szakközépiskola egyik épülete 
o Gyógyfürdő  

 
Vendéglátóhely az utcában nem található, leszámítva az Ifjúsági házat.  
 
Az utcában 104 parkolóhely található, ebből 

o 25 db nem kiépített 
o 60 db az Ifjúsági házhoz tartozik. 

A Hajdú Lajos utcában további 21 db. parkolóhely található, mely többnyire kihasznált. A 
parkolás ma ingyenes. További fizetős xx parkolóhely található a Kiss Bálint utcában, itt mindig 
lehet bőven üres helyet találni. 
 
A Tóth József utca Kossuth utca és Arany János utca közötti szakasz felújítása része a 
Városközpont Akcióterületi tervének (20010 jan. és 2011. ápr.) 
 
A Tóth József utcát 1928-ban alakították ki, 1984-ben felújították. Majd később burkolatfelújítás 
történt. 
 
Az út teherbírása a kopóréteg felújítása után megfelel az autóbusz forgalom követelményeinek 
is, készült erre vonatkozó mérés. 
 
A közterület felújításának hatására – mint célja is minden város-rehabilitációs projektnek, - 
várható, hogy a magánerők segítségével, esetleg pályázati források bevonásával a 
magántulajdonban lévő épületek megújítása várható. Fontos lenne a Csongrádi utcai hídfőnél a 
Megyeházával szemben álló épület felújítása. 
 
A Tóth József utcában majdnem teljes közművesítettségről lehet beszélni. (Akcióterületi Terv  
/Dima Kft./) 

o Vízellátás: - NÁ 100 acny cseréje javasolt NÁ100 mm KPE 
o Szennyvízcsatorna – D 30 cm-es beton csövekből épült, a város első 

csatornarendszeréhez tartozik, rekonstrukciója indokolt, a terület rehabilitációja esetén el 
kell indítani. A Kossuth u. és a Munkácsy Mihály u. közötti szakasz felújított. 
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o Csapadékelvezetés – zárt csapadékcsatorna üzemel egy szakaszon, ahol még nem épült 
ki, ott földmedrű szikkasztóárok van. A rehabilitáció során itt is zárt csapadékcsatorna 
kiépítése javasolt.  

o Gázellátás – Kisnyomású gázelosztó hálózat. A gázhálózat rekonstrukcióját a terület 
fejlesztésénél szintén figyelembe kell venni. 

o Villamosenergia-ellátás - A középfeszültségű hálózat földkábeles kialakítású. korszerű 
kis- ,és közvilágítási földkábeles hálózat kialakítása szükséges. 

 
 
Javaslat: 
 
Egyirányú gyűjtőút kialakítása. Az utca nem alkalmas vendéglátó vagy üzlet-utca kialakítására, 
ez nem lehet célja az  
 
Az utca hangulatos, jelentős faállománnyal rendelkező régi utcája a városnak. A forgalom az 
egyirányúsítás esetén sem növekszik. Ami változás lehet, hogy megjelenik a buszforgalom. Ez 
napi 18 db helyközi és kevés számú helyi járatot jelent.  
 
A tervezés során tekintettel kell lenni arra, hogy a 40 évvel ezelőtt épült Ifjúsági ház erősen 
leromlott műszaki állapotban van, komplex korszerűsítése szintén része a Városközpont 
Akcióterületi tervnek. A jelenleg magába forduló épület rekonstrukcója során foglalkozni kell a 
környezetével, megteremteni a kapcsolatot mind a Kurca, mind a Tóth József utca felé.  
 
 
A komplex tervezési program a következőkre terjedjen ki, illetve figyelembe kell venni: 
 

o  Fasorok felújítása. 
o  Járdák felújítása, burkolatok megtervezése. 
o  Rendezett parkolás megoldása. 
o  Kapcsolódás az Ifjúsági ház környezetéhez, ahhoz koncepció-terv készítése. 
o  Gyógyfürdő megközelítése, bejárata, parkolása. 
o  Egyirányúsítás megvizsgálása  
o  Kerékpárút vagy kerékpársáv kialakítása, ellenirányú kerékpárforgalom lehetőségének 

megvizsgálása. 
o  Közművizsgálatok, szükséges felújítások és fejlesztések meghatározása. 
o  Zárt elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer tervezése. 
o  Elektromos légvezeték kiváltásának, földbe helyezésének lehetősége.   
o  Buszmegálló kialakítása az Ifjúsági háznál. 
o  Utcabútorok kiválasztása. 
o  Közvilágítás megtervezése. 
o  A fentiekhez tartozó költségbecslések. 
o  Ütemezés lehetőségének megvizsgálása. 

 
 
Sem Szentes Város Önkormányzat 2011. évi központi kezelésű fejlesztési feladatai között sem a 
2011. évi költségvetés tervezése során felmerült, forrás hiánya miatt a későbbiekben figyelembe 
vehető feladatok meghatározásánál nem szerepel a Tóth József u. átépítése, illetve annak 
tervezése. 
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3. Nyíri köz - Új utca szélesítése 
 
Az Új utca megnyitása a 15 évvel ezelőtt jóváhagyott általános rendezési terv elképzelése, mely 
részletekben valósul meg. 
 
Az Új utcai, folyamatosan épülő, alakuló tengely várhatóan nem lesz képes a város teljes kelet-
nyugati szélességében áthidalni. Az Új utca esetében a törekvés arra kell, hogy irányuljon tehát a 
korábba említett várospolitikai célokkal összhangban, hogy a belváros déli határán kialakuljon 
egy olyan út, amely úgy képes elvezetni a határoló területek (belváros déli része, illetve 
környező lakóterületek) forgalmát, hogy a Kossuth utca részben tehermentesül. 
 
Az Új utca meglévő szakaszai ma változatos képet mutatnak elrendezésben, kialakításban, az 
utca lényegében nem képes még a fentebb vázolt feladatát megfelelően ellátni. Ennek feloldására 
a törekvés egyértelmű, egyik lépése a Vásárhelyi út felől történő kinyitás, ezáltal a Nyíri köz 
felöl történő jobb átjárás biztosítása. Az Új utca másik fejlesztési pontja a keleti hosszabbítás a 
Mátyás király utca vonaláig, így megvalósítva a belváros teljes lehatárolását déli irányban. 
 
Már megvalósult: 

o József Attila és Somogyi Béla u. között a fejlesztés megtörtént. 
o Nyíri utca Vásárhelyi u. sarkán lévő épületet elbontották 
o Terv készül erre a csomópontra. 

 
További projektelemek: 

o A Nyíri köz kiszélesítése a Vásárhelyi út és a Farkas Antal utca között (teljes hossza). 
Ehhez a Kisér u. 30. sz. épületet el kell bontani (hrsz.: 6013), a Sáfrán Mihály u. 33. sz. 
és a Nyíri köz 1., 1/a., 3., 5., sz. épületeket. 

o Az Új utca keleti folytatásaként a Somogyi Béla utca és a Mátyás király köz között az Új 
utca összeköttetése. Ez öt ingatlant érint, kisajátítással és bontással.   

 
Ezt a fejlesztést a hatályos szabályozási terv tartalmazza, módosításra nincs szükség. 
 
 
Nyíri köz:   

o Jelenlegi forgalom 87-92 j/h  
o Szélessége: 8 m (Kisér u – Vásárhelyi között), 12-16 m (Kisér u – Sáfrán M. között) 
o Vásárhelyi út – Nyíri köz déli sarkán Vásárhelyi 10 elbontva (5753) 
o Nyíri köz 1-3-5 valamint Sáfrán Mihály 30 és 33 elbontása szükséges a Nyíri köz és a 

Farkas Antal összekötéséhez. 
 
Új utca: 
  
Vásárhelyi út – Páva u között: (egyirányú a Vásárhelyi felől) 

o Jelenlegi forgalom: 16 j/h, szélessége: 9,5 m 
o D-i oldalon 3-4 m széles zöldsáv található (garázsbeállók ráfordítása miatt). 
o É-i oldalon 5 db parkoló van, valamint sövényt ültettek. 
o Páva u – Új u északi sarkán Új utca 3. sz. épületet elbontották (hrsz.: 5562) 
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Páva u - József Attila között 
o Jelenlegi forgalom: 16 j/h, szélessége: 9,5 m 
o D-i oldalon 3-4 m széles zöldsáv található. (garázsbeállók ráfordítása miatt) 
o É-i oldalon elektromos transzformátor és merőleges felállású parkolók vannak. 
o Az utca szélessége jóval nagyobb, mint a Páva - Vásárhelyi között, noha a szabályozási 

szélesség nem nagyobb, ennek oka az úszótelkes kerets (zártsorú) beépítés.  
o József Attila u – Új u északi sarkán üres telek található. (hrsz.: 5541/66) 

 
József Attila – Bacsó Béla u között 

o Jelenlegi forgalom: 55-62 j/h, szélessége: 19-22 m 
o D-i oldalon merőleges parkolók találhatók az utca teljes hosszában 

 
Közművek: 
 
Víz: 

o Nyíri közben meglévő fővezeték (méretét nem tudjuk) 
o Új utcában meglévő vezeték (József A – Bacsó Béla között nincs) 

 
Szennyvíz: 

o Nyíri közben meglévő gravitációs szennyvízvezeték (mérete: DN 400) 
o Új utcában meglévő gravitációs szennyvízvezeték (József A – Páva u között 

 
Csapadék: 

o Nyíri közben zárt csapadékcsatorna 
o Új utcában semmi 

 
Gáz: 

o Nyíri köz – Kisér u sarkán gázfogadó (dél felől nagyközép nyomású vezeték jön be) 
o Új utcában nagyközép nyomás (József A – Vásárhelyi között ) 
o Új utcában közép nyomás (József A – Mátyás király u között ) 

 
Elektromos: 
 

o Nyíri köz – Kisér u sarkán elektromos trafóállomás 
o elektromos légvezeték a Nyíri közben 
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Javaslat: 
 
A már megkezdett fejlesztés folytatása. Tervek részben elkészültek.  
 

 
A komplex tervezési program a következőkre terjedjen ki, illetve figyelembe kell venni: 
 

o  Szabályozás szerinti szélesség megvalósítása. 
o  Szükséges kisajátításokhoz értékbecslések elkészíttetése. 
o  Járdák kialakítása, burkolatok megtervezése. 
o  Rendezett parkolás megoldása. 
o  Kerékpárút vagy kerékpársáv kialakítása 
o  Közművizsgálatok, szükséges felújítások és fejlesztések meghatározása. 
o  Zárt elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer tervezése. 
o  Elektromos légvezeték kiváltásának, földbe helyezése.   
o  Utcabútorok kiválasztása. 
o  Közvilágítás megtervezése. 
o  A fentiekhez tartozó költségbecslések. 
o  Ütemezés lehetőségének megvizsgálása. 

 
 
Szentes Város Önkormányzat 2011. évi központi kezelésű fejlesztési feladatai között a projekt  
nem szerepel. 
 
A 2011. évi költségvetés tervezése során felmerült, forrás hiánya miatt a későbbiekben 
figyelembe vehető feladatok meghatározásánál 75 millió Ft szerepel a Új utca – Vásárhelyi út – 
Nyíri köz közúti csomópont építésére. 
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1. ábra Nyíri köz a Vásárhelyi út felől   2. ábra Nyíri köz Kisér utca Sáfrán M. utca között 

 
 
 

     
3. ábra Nyíri köz Vásárhelyi sarka (elbontott épület) 4. ábra Új utca a Vásárhelyi utca felől (egyirányú 

utca       szakasza) 
 
 
 

     
 

5. ábraÚj utca a József Attila és a Páva utca között  6. ábraÚj utca a Budai Nagy Antal és a 
József          Attila utca között 
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4. Sportcsarnok környezetének közlekedésszervezése 
 
 

 
 
A Dr. Papp Lászlóról elnevezett Sportcsarnok 1996-ban épült. Ehhez tartozott környezetének 
rendezése is.  
 
A sportcsarnokhoz tartozó parkoló ingyenes, hétköznapokon sokan veszik igénybe. A Jövendő 
utcában 23 fizetős, és 48 ingyenes parkolóhely található.  
 
A környező utcák a védett településszerkezethez tartoznak. A szabályozási terven csak a 
legszükségesebb helyeken vannak szabályozási vonalak, mivel cél a jellegzetes utcahálózat és 
telekstruktúra megőrzése.  
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Javaslat: 
 
A forgalom ésszerű átszervezésével, a környező utcák felújításával gördülékenyebbé tehető a 
környék közlekedése.  
 
A térségben további parkolóhelyek alakíthatók ki a zöldfelület megtartásával. Ehhez 
szabályozási terv módosítás nem szükséges.  
 
 
Sem Szentes Város Önkormányzat 2011. évi központi kezelésű fejlesztési feladatai között sem a 
2011. évi költségvetés tervezése során felmerült, forrás hiánya miatt a későbbiekben figyelembe 
vehető feladatok meghatározásánál nem szerepel a Sportcsarnok környezetének 
közlekedésszervezésére fordítható összeg. 
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5. Bajcsy-Zsilinszky utca – Szarvasi út csomópont megnyitása közúti forgalom számára 
 
 
A Bajcsy-Zsilinszky út a vasút, és a Rákóczi út közé eső szakasz ma lakóterületek kiszolgálást 
biztosítja. Bár az út szélessége lehetővé tenné magasabb szintű feladatok elvégzését is, a szakasz 
egyértelműen gyűjtőúti szintű. A vasúton keresztül (a vasútállomás északi végén) mindösszze 
gyalogos- és kerékpáros keresztezési lehetőség van. 
 
Szentes – Szolnok vonalon napi 11 vonatpár közlekedik.  
 
A vasúti keresztezés kialakításával a 45-ös úton észak felől érkező autósok közül a belváros 
északi része, vagy a Kórház felé haladók az új nyomvonalon keresztül gyorsabban képesek elérni 
céljukat. A keresztezés átadásával a Szarvasi út déli szakaszán mintegy 40%-al csökken a 
forgalom várhatóan, ugyanakkor a Bajcsy úton, az Arany János utcában, a Rákóczi út egyes 
szakaszain forgalomnövekedés következik be, mely a Bajcsy úton mintegy 90%-os mértékű. A 
Rákóczi út déli szakaszán ugyanakkor forgalomcsökkenés következik be, a 
forgalomátrendeződés kapcsán, mintegy 15-20%-os mértékben. 
 
A Bajcsy út i vasúti keresztezés kialakítása a Kossuth utca belvárosi szakaszának forgalmára is 
kihatással van, ennek mértéke mintegy 10%-os forgalomcsökkenés. 
 
Elképzelhető, hogy az átjáró közúti forgalom számára történő megnyitásával a Felsőpárt 
városrész személygépkocsi forgalma valamelyest növekszik. Ideális lenne, ha ezzel egyidőben 
megépülne a város északi elkerülő útja, ennek azonban gazdasági realitása nem látszik. 
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Javaslat: 
 
A vasúton keresztül vezető közúti átközlekedést is biztosító csomópont kialakításának 
megterveztetése.  
 
Korábban felüljáró terve szerepelt a 15 évvel ezelőtti általános rendezési tervben, a jelenlegi 
településszerkezeti terv alátámasztó munkarész készítője ezt a mai forgalom mellett nem tartja 
indokoltnak, a probléma szintbeli kereszteződéssel is megoldható. A szerkezeti terv egyeztetése 
során ehhez a MÁV elvben hozzájárult.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 2011. évi költségvetés tervezése során felmerült, forrás hiánya miatt a későbbiekben 
figyelembe vehető feladatok meghatározásánál egy millió Ft szerepel a Bajcsy-Zsilinszky Endre 
utcai vasúti átjáró megnyitásának terveztetésére. 
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Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 2011. febru-
ár 22-én e témában készült koncepciót első olvasatban tárgyalta, és a következő határozatot 
hozta: 

Az előterjesztést és a határozati javaslatban szereplő felsorolást az alábbi csoportba sorolással 
fogadta el: 

I. prioritású csoport: 
o   Kis Zsigmond utca fejlesztése, Kiss Zsigmond u. - Batthyány u. - Sima Ferenc u.-i el-

tolt csomópontjának és környezetének komplex fejlesztése új Kurca-híd építésével. 
o   Új utca továbbvezetése és összekapcsolása a Mátyás király utcával. 

o   Tóth József utca forgalmi rendjének felülvizsgálata, közterület fejlesztése (parkolás, 
zárt csapadékvíz-elvezetés, földkábel, stb.) 

o    Sportcsarnok környezetében a közlekedési rend felülvizsgálata, parkolószám növelése 

II. prioritású csoport: 
o   Hegedűs László utca összekötése híddal az Arany János utcával. Arany János utca fej-

lesztése, Bajcsy-Zsilinszky - Szarvasi út vasúti csomópont kialakítása. 
o   Kerékpáros hálózat hiányzó elemeinek kiépítése. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a város közlekedési hálózatának helyzete, fejlesz-
tésének lehetőségei koncepcióinak áttekintéséről, fejlesztések meghatározásáról készült előter-
jesztést tárgyalja meg és hozza meg határozatát, hogy mely elemek élvezzenek prioritást, és 
mely elemekhez készíttessen a város terveket! 

........................... /2011./V.20/ 

Tárgy: A város közlekedési hálózatának helyzete, fejlesztésének lehetőségei koncepcióinak 
áttekintése, fejlesztések meghatározása. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a város közlekedési hálózatá-
nak helyzete, fejlesztésének lehetőségei koncepcióinak áttekintéséről, fejlesztések meghatá-
rozásáról készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
I. A Képviselő-testület az utóbbi 15-20 év rendezési terveit, közlekedéssel foglalkozó kon-
cepcióit és stratégiáit áttekintve a következő hálózati elemeket tartja középtávon megvalósít-
hatónak a következő prioritású sorrenddel: 

1. Tóth József utca forgalmi rendjének felülvizsgálata és fejlesztése. 
2. Kis Zsigmond utca fejlesztése, Kiss Zsigmond u. - Batthyány u. - Sima Ferenc u.-i 

eltolt csomópontjának és környezetének komplex fejlesztése új Kurca-híd építésé-
vel. 

3. Bajcsy-Zsilinszky - Szarvasi út fejlesztése, vasúti csomópont kialakítása. 
4. Új u továbbvezetése, összekapcsolása a Mátyás király utcával. 
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5. Sportcsarnok környezetében a közlekedési rend felülvizsgálata, parkoló-szám növe-
lése. 

A fenti pontokban szereplő fejlesztési projektek komplex tanulmányterveinek kidolgozásával 
folytatódjon a Város közlekedésfejlesztésének kidolgozása. 

Határidő:   folyamatos 

Felelős:     Főépítész 
   Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 
 

II. A Képviselő-testület a Tóth József utca fejlesztésének előkészítésére tervezési és eljárási 
díjra 1 500 000   Ft   fedezetet   biztosít a belterületi utak fejlesztése terhére, melyet a   
következő   költségvetési   rendelet módosításakor figyelembe vesz. 

Határidő:   2011. október 30. 

Felelős:     Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya 
   Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztálya 

- III. A Képviselő-testület felkéri a Városfejlesztési Bizottságot, hogy a közlekedésfejleszté-
sekhez 
kapcsolódó tervezési folyamatokat kísérje figyelemmel. 

Határidő:   folyamatos 

Felelős:  Polgármesteri Hivatal 'Műszaki Osztálya  
            Főépítész 

IV. A Képviselő-testület a közlekedésfejlesztési feladatokat - beleértve a tervezés, kisajátítás 
költségeit is -, a 2012. év költségvetésében a lehetőségekhez képest figyelembe veszi. 

Határidő:   2011. november (költségvetés koncepció készítése) 
 

Felelős:     Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály 
         Polgármesteri Műszaki Osztálya 
         Főépítész 

A határozatról értesítést kap: 
1. Szentes Város Polgármestere 
2. Szentes Város Jegyzője 
3. Polgármesteri Hivatal főépítész 
4. Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 
5. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály 

Szentes, 2011. május 10. 

Wittek Krisztina sk. 
városi főépítész 












