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1. SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 
ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 

1.1 A módosítás célja, és várható hatása, tervezési területek 

 

A tervezési területek: 

1. Hungerit Zrt. tollüzem létesítése fejlesztési terület Nagyvölgy sor – Sopron sor 
2. Tervezett közkert a Kiss Zsigmond utcában a Hősök Erdejéhez csatlakozva 

 

1. 

 

 

2. 
 



SZENTES                                      TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2019/1. 

- 7 - 
 

1.1.1 Hungerit Zrt. tollüzem létesítése fejlesztési terület Nagyvölgy sor – 
Sopron sor 

 
Előzmények: 

A szentesi HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. múltja tágabb értelemben egészen 
1922-ig nyúlik vissza, hiszen azóta működik Szentesen baromfifeldolgozó cég. A közel 1700 főt 
foglalkoztató vállalat technológiai háttere magas színvonalú, korszerű feldolgozó 
gyártóberendezésekkel felszerelt. A forgalom felét a 35 országba irányuló export értékesítés teszi ki. A 
vállalkozási szférában a HUNGERIT Zrt., nem csak Szentes város, hanem egész Csongrád megye 
legnagyobb foglalkoztatója. 

A HUNGERIT Zrt. jelenleg 5,1 milliárd forint értékű új beruházás megvalósítását viszi véghez, ami 120 
új munkahelyet teremt. A beruházás keretében felépül többek között egy feldolgozó üzem, biológiai 
szennyvíztisztító, továbbá új gépeket, berendezések beszerzésére kerül sor.  

A jövőbe tekintve a társaság továbbra is az ágazat jelentős, gazdaságilag stabil szereplője kíván lenni. 
Ehhez további fejlesztések szükségesek. Ennek érdekében a társaság 4,4 hektár nagyságú területet 
vásárolt, mely a meglévő területhez csatlakozik. A város tavaly módosította a rendezési eszközeit 
annak érdekében, hogy a Hungerit telephely déli irányból megközelíthető legyen, a lakóterületek 
érintése nélkül.  

 

Projekt: 

A HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. (6600 Szentes, Attila u. 3.) tevékenységét egy új 
tollfeldolgozó üzem létrehozásával kívánja modernizálni. A jelenleg is működő, elavult tollfeldolgozó 
üzem az új üzem beindításakor leállításra kerül, a régi üzem helye raktározási célra lesz tovább 
hasznosítva.  

A helyszín kiválasztását a tervezett tevékenység, annak technológiája indokolja.  

A beruházás tervezésekor fontos szempont, hogy az új üzembe, az alapanyagként szolgáló toll 
sérülékenysége miatt, a toll minél rövidebb útvonalon és minél rövidebb idő alatt legyen eljuttatható. 
A tervezett létesítménynek kapcsolódnia kell a meglévő üzemi egységhez. Ennek elhelyezésére nincs 
mód a jelenlegi telephelyen. A feltételnek legjobban a Sopron sor északi végén található, nagyrészt 
Szentes város Önkormányzatának tulajdonában lévő, több helyrajzi számon elhelyezkedő 
ingatlanegyüttes felel meg. Együttes területe cca. 4800 m2. A toll az út fölött átvezetett zárt 
futószalagon érkezik a tollfeldolgozó üzem épületébe. A helyszínválasztás legfontosabb szempontja, 
hogy a HUNGERIT baromfi vágóvonala és az új tollüzem között minél kisebb legyen a távolság, annak 
érdekében, hogy a lekopasztott, sérülékeny tollat minél rövidebb úton és minél gyorsabban el lehessen 
juttatni a feldolgozó üzembe. A fejlesztési területet közút választja el a vágóüzemtől, ezért az út fölött 
csőhidat kell építeni, amelyen keresztül az alapanyagot el lehet juttatni az új üzembe. 

Az új üzem kiváltja a néhány tíz méterre lévő jelenlegi tollüzemet, melynek a feldolgozási képessége 
gyenge hatékonyságú és kicsi tároló kapacitással rendelkezik. Az új üzem megépítésével 
ütemezhetőbbé, racionalizálhatóbbá válik a késztermék elszállítás, ami csökkenti a tehergépjármű 
forgalmat. A késztermék mostani kistételekben történő gyakoribb elszállítása helyett, a gazdaságosabb 
és környezetterhelés szempontjából is kedvezőbb, nagyobb tételekben történő ritkább elszállításának 
lehetősége teremtődik meg. 
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Hungerit Zrt. tollüzem létesítése fejlesztési terület elhelyezkedése:  

A tervezési terület 

 

A fejlesztés tervezett helyszíne a város településrendezési terveiben nem gazdasági terület besorolású, 
valamint a területet út szabályozása is érinti. A tervezett beruházás megvalósításához a hatályos 
településrendezési tervek módosítása szükséges. 

A fejlesztés helyszíne alulhasznosított, beépítetlen telkek, illetve három avult állapotú lakóház 
ingatlana. Ezek az épületek elbontásra kerülnek. A tervezett zöldterület nem került kialakításra.  

 

Tervezett módosítások:  

1. A területfelhasználás a projektterületen Gip – gazdasági egyéb ipari legyen.  
2. A 4702/1 hrsz.-ú közút korábban 22 m-re tervezett szabályozási szélesség k.b. 16 m legyen. 
3. A lakóterület felé kötelező 3 szintű növényállomány legyen előírva 6 és 12 m szélességben, a 

kötelező zöldfelület 40% legyen.  
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Technológia: 

A megépítésre kerülő cca. 1300 m2 hasznos alapterületű könnyűszerkezetes csarnoképületben az 
alábbi folyamatok technológiai berendezései kerülnek elhelyezésre  

- alapanyagszállító és -fogadó rendszer, 
- tollmosó és -öblítő rendszer, 
- tollvíztelenítés, 
- tollszárítás, 
- tollhűtés, 
- tollkizsákolás. 

Szintén az épületben kap helyet az iroda és vezérlő helyiség, valamint a dolgozói öltöző, szociális és 
étkező helyiségek. 

A vágóhídi kapacitás adatok alapján a tollüzemben feldolgozásra kerül 8000 kg tollmennyiség, melynek 
feldolgozása 2 műszakban (16 óra) fog történni. 

A létesítendő tollüzemben osztályozás illetve jelentős porkiválasztással járó tevékenység nem lett 
tervezve, így jellemzően C-D tűzveszélyességi osztályba sorolható létesítmények közé sorolják. 

 

Telekalakítás: 

Az összevonásra és övezeti átsorolásra kerülő ingatlanterületen egy új, 1300 m2 hasznos alapterületű 
csarnoképület kerül felépítésre, ebben kapnak helyet az új tollfeldolgozó technológiai berendezések, 
továbbá a működéshez szükséges szociális helyiségek és raktárak. 

A tollüzem javasolt telke: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A telkek összevonásra kerülnek, a 3 db lakóépület elbontásra kerül.  
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A fejlesztési terület a következő ingatlanokból tevődik össze:  

hrsz teleknagyság művelési ág elhelyezkedés 
jelenlegi 
övezet 

tervezett 
övezet 

  4752 656 m2 
Kivett beépített 
terület  

Lakóingatlan, Sopron sor 40. Lke Gip 

4755 138 m2 
Kivett 
beépítetlen 
terület 

Beépítetlen telek, Sopron sor 
32. 

Z Gip 

4756 179 m2 
Kivett 
beépítetlen 
terület 

Beépítetlen telek, Sopron sor 
30/A. 

Z  Gip  

4757 186 m2 
Kivett 
beépítetlen 
terület 

Beépítetlen telek, Sopron sor  Z  Gip  

4758 363 m2 
Kivett 
beépítetlen 
terület 

Beépítetlen telek, Sopron sor 
30/C. 

Z  Gip  

4759/1 980 m2 
Kivett 
beépítetlen 
terület 

Beépítetlen telek a Nagyvölgy-
csatorna nyugati oldalán. 

Z  Gip  

4760 385 m2* Kivett csatorna 
Nagyvölgy-csatorna, egy része 
a projektterületre esik. 

V Gip 

4761 1085 m2 
Kivett 
beépítetlen 
terület 

Beépítetlen telek a Nagyvölgy-
csatorna nyugati oldalán. 

Lke Gip 

  4753 166 m2 Kivett lakóház, 
udvar     

Sopron sor 38. Lke Gip 

 4754 827 m2 Kivett lakóház, 
udvar     

Sopron sor 36. Lke Gip 

 

A szabályozással érintett közút:  

  4702/1 1006 m2 
Kivett 
közterület   

K-Ny irányú, a Nagyvölgy sort 
és a Sopronsort összeköti 

Köu Köu 

 
A 4759/1 hrsz. telken K-Ny irányú nyitott csatorna valószínűsíthetően a Hungerit Zrt. területéről érkező 
csapadékvizet vezeti a Nagyvölgy-csatornába, de ez az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel, a 
közmű nyilvántartásban igen. A projekt során ezt a funkciót meg kell tartani. 

A 4702/1 hrsz.-ú út közterületen gázvezeték, hírközlési vezetékek, távhővezeték, elektromos vezeték, 
vízvezeték, csatornavezeték, nyílt csapadékcsatorna húzódik.  

A 4761 és 4759/1 hrsz.-ú telkeken nyílt csapadékcsatorna, szennyvízcsatorna található, melyek 
kiváltásra kerülnek, és a kialakított ingatlan déli részén haladnak majd, a csapadékcsatorna is fedett 
módon.  
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Beépítési javaslat, zöldterületi fedettség - Pont Építésziroda (Debrecen): 
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Hatályos és javasolt településszerkezeti terv az 1. sz. tervezési terület 

 

 

Hatályos: Zöldfelület, kisvárosi lakóterület Javaslat: Iparterület 

 

Hatályos és javasolt szabályozási terv az 1. sz. tervezési terület 

  

Hatályos Javaslat 

 

A szabályozási terv a 11-15 m széles 4702/1 hrsz. út 22 m szélességűre történő kiszélesítését 
tartalmazza. (A Sopron sor átlagos szabályozási szélessége 16 m.) A szabályozási szélesség a terv 
készítése során lesz meghatározva, a meglévő közművek és védőtávolságaik figyelembevételével. A 
meglévő úttest (6 m széles) mellett biztosítani kell a csapadékvíz elvezetését és járda helyigényét. Az 
ehhez szükséges szabályozási szélesség várhatóan 22 m-nél kevesebb lesz, 16-17 m.  
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Az fejlesztés érinti a 4760 hrsz. Nagyvölgy-csatorna ingatlanát is, mely a projektterület része. Az 
ingatlanrész a szükséges műszaki, környezeti és katasztrófavédelmi szempontok figyelembevételével, 
valamint erre vonatkozó garanciák kidolgozásával kerül értékesítésre, szolgalmi jog bejegyzésével, 
karbantartás meghatározásával, stb.  

Az építési hely, kötelezően kialakítandó háromszintű növényállomány a szabályozási terven rögzítésre 
kerül. 

 

Az övezet tervezett előírásai: 

 
Gip-ISz-75554 övezet:  
            Iparterület 

ipari karakter 
szabadonálló beépítés 
kialakítható legkisebb telekméret: 2000 m2 
beépítettség max. 40%,  
zöldfelület min. 40%,  
építménymagasság max. 7,5m,  
szintterületmutató: 1,0  
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1.1.2  Tervezett közkert a Kiss Zsigmond utcában a Hősök Erdejéhez 
csatlakozva 

 

A Hősök Erdeje – mint kegyeleti park – szomszédságában a 8287/9 hrsz.-ú telken kerül kialakításra az 
Aradi vértanúk emlékhelye. Itt kerül elhelyezésre a volt Damjanich János Általános Iskola előkertjében 
lévő Damjanich János dombormű. 

Az ingatlanon a Damjanich Laktanyának volt a szennyvíz ülepítő rendszere, amely ma már üzemen kívül 
áll. A területen lévő vadon kelt növényzet letakarításra került, a nagy kiterjedésű betonfalú 
aknarendszer felszámolása és azok feltöltése folyamatosan történik, 

Jelen pillanatban a terület a Honvédség tulajdonában áll, az Önkormányzat részére történő tulajdonba 
átadása folyamatban van. 

A Hősök Erdejét, a 7,5 hektár nagyságú közparkot 1933-ban Ormos Imre tervei alapján létesítették az 
I. világháború szentesi hősi halottjainak emlékemlékére. 1015 tölgyfát ültettek el a Csongrádi úti 
laktanya melletti területen, ahány szentesi katona elesett. Az idők folyamán a faállomány állapota 
megromlott. Több száz fa kivágására került sor. Az épített örökség védelmének helyi szabályairól szóló 
32/2003 (XII.5.) KT. számú rendelet szerint Szentes város épített örökségét képezi, mint kegyeleti 
emlékpark, valamint helyileg védett természetvédelmi terület. A Hősök Erdeje 2018 évben Kádár Judit 
okl. táj- és kertépítészmérnök tervei szerint  

A Kiss Zsigmond   utcában a Hősök Erdejéhez csatlakoztatva: 

A tervezési terület 

 

 

A módosítással érintett terület egyetlen ingatlan:  

hrsz teleknagyság művelési ág elhelyezkedés 
jelenlegi 
övezet 

tervezett 
övezet 

8287/9 849 m2 
Kivett beépített 
terület  

Kiss Zsigmond utca északi 
oldalán, a Hősök Erdeje 
mellett a nyugati oldalon. 

Lk Z 
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Hatályos és javasolt településszerkezeti terv a 2. sz. tervezési terület 

  

Hatályos terv a tervezett módosítással, 
kisvárosi lakóterületből zöldterület. 

Javaslat: Zöldterület  

 

Hatályos és javasolt szabályozási terv a 2. sz. tervezési terület 

 

 

Hatályos: Kisvárosi lakóterület Javaslat: Zöldfelület - közkert 
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1.2 Eljárási rend, partnerségi egyeztetés 
  
A módosítás az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (6) c) 
pontja alapján tárgyalásos eljárás szerint történik, mivel a város kiemelt fejlesztési területei. Az erről 
szóló VB határozat száma: 12/2019. (I. 31.) 
                  

A partnerségi egyeztetés a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései, valamint a 
partnerségi egyeztetésről szóló 77/2017. (V.25.) rendelet alapján történik. Lakossági fórum 2019. 
március 1-én megtörtént. Észrevétel nem volt, és később sem érkezett. A partnerségi egyeztetés 
lezárásól szóló VB határozat száma: 49/2019. (III.25) VB 

 

 

1.3 Környezeti vizsgálat és értékelés dokumentum elkészítésének 
szükségessége 

 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint 
a 3. számú mellékletben meghatározott minden esetben részt vevő, illetve érintettség esetén részt 
vevő környezetvédelméért felelős szervektől nyilatkozatot kértem, hogy a 2. számú melléklet szerint a 
program megvalósítása következtében várható környezeti hatások jelentőségének meghatározásához 
felsorolt szempontok szerint várható-e jelentős környezeti hatás, illetve szükségesnek tartják-e 
környezeti vizsgálat és értékelés dokumentáció kidolgozását.  

A módosítás termőföldet nem érint. A tervezési terület természetvédelmi területet, ökológiai folyosót, 
műemléki értéket (egyedi vagy területi), régészeti lelőhelyet nem érint. A módosítás erdőt nem érint. 

A környezet védelméért felelős szervek válaszaikban arról nyilatkoztak, hogy nem szükséges környezeti 
vizsgálat kidolgozása.  

A környezeti értékeléssel kapcsolatban a Képviselő-testület Városfejlesztési Bizottsága az egyes tervek, 
illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3.§-a szerinti 
felhatalmazás alapján, mint a terv kidolgozásáért felelős szerv (a továbbiakban: kidolgozó) 
megállapítja, a rendezési eszközök jelen módosításainak tervei nem tartoznak bele a környezeti 
vizsgálatra vagy a környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntésére kötelezett körbe.  

A tervdokumentáció tartalmaz környezetvédelmi munkarészt. 

A környezet védelméért felelős jelen esetben releváns szervek nyilatkozatai szerepelnek a terviratok 
között. 
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1.4 Biológiai érték számítás  
 

A módosítások során új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre. Így az Étv. 7.§-a és a 9/2007 (IV.3.) 
ÖTM rendelet szerinti biológiai aktivitás számítást el kell végezni. 
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A két módosítás összességében nem csökkenti a település BA értékét. 
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2.  JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

2.1 Településszerkezeti terv módosítása 
 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁT JÓVÁHAGYÓ HATÁROZAT 
TERVEZET 

 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2019. (…. ….) határozata 

 

Szentes Város Önkormányzata megtárgyalta Szentes város Településrendezési eszközeinek 
módosítása 2018/2 előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 

1. Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentes Város Településszerkezeti 
Tervéről szóló 266/2007. (XII.14.) Kt. határozattal jóváhagyott többször módosított 
településszerkezeti tervet módosítja 

a) a TSzT-M1/2019/1. rajzszámú tervlap szerinti a Hungerit tervezett tollfeldolgozó 
üzem területe iparterület legyen. 

b) a TSzT-M2/2018/2. rajzszámú tervlap szerinti területfelhasználás zöldterület 
legyen. 

2. Jelen határozat mellékletei:  
a) TSzT-M/2018/1 1. rajzszámú „Hungerit tervezett tollfeldolgozó üzem területe” 

című tervlap 
b) TSzT-M/2018/1 2. rajzszámú „Damjanich emlékpark” című tervlap 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  polgármester 
főépítész 

 
A határozatról értesítést kap: 

1. Szentes Város Polgármestere 
2. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodája 
3. Szentes Város Főépítésze 
4. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodája  
5. EUROIL Kft. 1113 Budapest, Bartók Béla út 79. 
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2.2 Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása 
TERVEZET 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
……./2019. (……..) önkormányzati rendelete 

az 5/2009. (III.09.) Kt. rendelettel jóváhagyott 
Szentes Város Helyi építési szabályzatának és Szabályozási tervének módosításáról 

 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott kizárólagos hatáskörében eljárva, az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 6. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény, a helyi Önkormányzatokról 
szóló 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet szerint az egyeztetésbe vont és saját feladatkörében eljáró Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Állami Főépítész, Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Osztály, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Körös-Maros Nemzeti Park 
Igazgatóság, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, 
Országos Vízügyi Igazgatóság, Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-
biztonsági Főosztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Útügyi Osztály, Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Építési és Örökségvédelmi 
Osztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Kecskeméti Járási Hivatal Erdőfelügyeleti Osztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Csongrád 
Megyei Rendőr- főkapitányság, Jász-Nagykun-  Szolnok Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztály, 
Nemzeti Média-  és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda, Országos Atomenergia Hivatal, Budapest 
Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály, Csongrád Megyei Önkormányzat, Csongrád, 
Derekegyház, Eperjes, Fábiánsebestyén, Felgyő, Kunszentmárton, Nagymágocs, Nagytőke, Öcsöd, 
Szarvas, Szegvár, Szelevény települések önkormányzatai, valamint a partnerek véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 

 
1.§ 

Jelen rendelet mellékletei: 
a) Hungerit tervezett tollfeldolgozó üzem területe - szabályozási tervlap 
b) Hősök erdeje mellett tervezett közkert - szabályozási tervlap 
 

2.§ 

(1) A Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 
tervéről szóló 5/2009. (III.09.) rendeletét (továbbiakban Rendelet) az 1.§ szerint módosítja a következő 
szabályozási tervlapokon, melyek „M” jelzést kapnak: 

a) 63-IV.4.-M, 71-IV.1.-M. belterületi tervlapok az 1.§ a) pont szerint, 
b) 63-I.2, belterületi tervlap az 1.§ b) pont szerint. 
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3.§ 

(1) A Rendelet 13.§ – Zöldfelületekre vonatkozó előírások - (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 

(4) A telken belül kötelezően kialakítandó zöldfelület kialakítása és fenntartása a telektulajdonos 
feladata. A szabályozási terven jelölt telken belül kialakítandó zöldfelületet fásított 
zöldfelületként kell kialakítani 3 szintes növényállománnyal. 

(2) A Rendelet 63. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(1) Övezeti paraméterek 
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álló 

10 000, 
vagy 

kialakult 
(K) 

80, 
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(K) 

80, 
vagy 

kialakult 
(K) 

2 2 0,04 4,5 - 75 

Zöldterület 
Közkert 

Szabadon 
álló 

700, 
vagy 

kialakult 
(K) 

15, 
vagy 

kialakult 
(K) 

15, 
vagy 

kialakult 
(K) 

2 2 0,04 4,5 - 75 

 

4.§ 

 A Rendelet 63. § (7) bekezdése hatályát veszti. 

 
 

Záró rendelkezések 

6.§ 

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően   indított 
ügyekben kell alkalmazni. A rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazandó abban az esetben, ha az építtető számára kedvezőbb előírásokat tartalmaz. 

 

jegyző      polgármester 

Záradék: Megalkotta Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. ….. napján megtartott 
ülésén. 

 

Kihirdetve: 2019. ….  

           jegyző 
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3. MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK  

3.1. Helyzetfeltáró és alátámasztó munkarészek 

3.1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a 
településhálózatban, térségi kapcsolatok 

 

A módosítások miatt a térségi és településhálózati kapcsolatok nem változnak, ezért nem releváns. 

 

3.1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata  
 

3.1.2.1. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció: 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 1.2 gazdasági erőforrásaink, gazdasági 
kihívások és trendek című fejezetében kimondja, hogy Magyarország rendelkezik olyan gazdasági 
erőforrásokkal, amelyek révén a globális gazdasági versenyben hosszú távon helytállhat, és jelenlegi 
pozícióit jelentősen javíthatja. Átgondolt, fókuszált gazdaságfejlesztéssel megerősíthetők azok az 
ágazatok, gazdasági tevékenység- és termékkörök, amelyekkel Magyarország jelen tud lenni a reálisan 
elérhető globális résekben.  

 

3.1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 
 
Az ország településein, az egyes térségekben a terület-felhasználásra és az építésre vonatkozó szabályokat a 
magasabb szintű, területrendezésre vonatkozó törvények rendelkezésével összhangban kell kialakítani.  

 Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervről szóló 2018. 
évi CXXXIX. törvény  

 Csongrád Megye területrendezési tervéről szóló 21/2005. (XII. 1.) 
önkormányzati rendeletet. (CsMTrT) 

 
Az Országgyűlés 2018. december 12-én elfogadta Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt, amelynek területrendezési terveket érintő 
fejezetei 2019. március 15-től hatályos. 

 

Elemzés:  
A településszerkezetet érintő módosítások a területfelhasználási kategóriákat nem befolyásolják.  

Sem az Országos Területrendezési Terv (OTrT), sem Csongrád Megye Területrendezési terve (CsMTrT) 
településszerkezeti terv vonatkozásában jelen tervezett módosítások esetében nem merül fel 
konfliktus.  
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A településszerkezeti terv 
módosítások megfeleltetése 
Csongrád Megye Területrendezési 
Tervének, annak előírásainak:   

 

Szentes térségi övezeti 
érintettségeit az alábbi táblázat 
szemlélteti: 

 

 

 

 

 Országos övezetek Megyei övezetek Érintettség 
Mód. 

1. 
Mód. 

2. 

1-3. 

Országos ökológiai hálózat 
Magterület övezete 

Ökológiai folyosó övezete 
Pufferterület övezete 

 

+ - - 

+ - - 

+ - - 

9. 
Világörökségi és világörökségi 
várományos területek övezete 

által érintett település 
 - x x 

13. 

Honvédelmi és katonai célú 
terület övezete által érintett 

település 
 + x x 

 
Honvédelmi terület 

övezete 
+ - - 

2.  
Rendszeresen belvízjárta 

terület övezete 
+ - - 

 
  

Jóváhagyott CsMTrT 

Területfelhasználási kategória Megfelelési küszöb 

Erdőgazdálkodási térség 75% 

Mezőgazdasági térség 75% 

Vízgazdálkodási térség 
meghatározott 

területfelhasználások 

Városias települési térség x 

Hagyományosan vidéki települési 
térség 

x 
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19. § (1) Az országos övezetek a következők: 
1. ökológiai hálózat magterületének övezete, 
2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 
3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete, 
4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, 
5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete, 
6. erdők övezete, 
7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete, 
8. tájképvédelmi terület övezete, 
9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete, 
10. vízminőség-védelmi terület övezete, 
11. nagyvízi meder övezete, 
12. VTT-tározók övezete, 
13. honvédelmi és katonai célú terület övezete. 

(3) A megyei övezetek a következők: 
1. ásványi nyersanyagvagyon övezete, 
2. rendszeresen belvízjárta terület övezete, 
3. tanyás területek övezete, 
4. földtani veszélyforrás terület övezete, 
5. egyedileg meghatározott megyei övezet. 

(4) Az (1) bekezdés 5., 7., 8. és 10-12. pontjaiban meghatározott országos övezetek területi 
lehatárolását és övezeti szabályait a területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. 
(5) A (3) bekezdés 1-4. pontjaiban meghatározott megyei övezetek övezeti szabályait a 
területrendezésért felelős miniszter (4) bekezdésben meghatározott rendelete, az övezetek területi 
lehatárolását a megyei területrendezési terv állapítja meg. 
 
91. § (1) A megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba hozataláig a 
településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál 
a) az Ország Szerkezeti Terve által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat és 
egyedi építményeket a 15. § (3) bekezdés, a 17. § és a 4/1-4/11. melléklet előírásainak alkalmazásával, 
valamint az Ország Szerkezeti Tervében meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell kijelölni, 
b) a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon belül a 
11. § előírásait kell alkalmazni, 
c) azokat az országos övezeteket, amelyeket a megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban e 
törvény vagy a 88. § (2) bekezdés a) pontja szerinti miniszteri rendelet nem állapít meg, a 
településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál már nem kell alkalmazni, 
d) azokra az országos övezetekre, amelyeket a megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban a rá 
vonatkozó előírásokat e törvény vagy a 88. § (2) bekezdés a) pontja szerinti miniszteri rendelet 
módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál már e törvény és a miniszteri 
rendelet övezeti előírásait kell alkalmazni, 
e) azokat a megyei övezeteket, amelyeket a megyei területrendezési terv megállapít, azonban e 
törvény nem állapít meg, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál már nem kell 
alkalmazni, 
f) azokra a megyei övezetekre, amelyeket a megyei területrendezési terv megállapít, azonban a rá 
vonatkozó előírásokat e törvény módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, 
módosításánál már e törvény övezeti előírásait kell alkalmazni, 
g) azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket e törvény vagy a 88. § (2) 
bekezdés a) pontja szerinti miniszteri rendelet vezet be (országos övezetként állapít meg, vagy megyei 
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területrendezési tervben való megállapításáról rendelkezik), azonban a megyei területrendezési 
tervben még nem kerültek alkalmazásra vagy megállapításra, a településrendezési eszközök 
készítésénél, módosításánál a 22. § (2) bekezdésében és 24. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell 
lehatárolni, és rájuk e törvény övezeti előírásait kell alkalmazni. 
 
5. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez 

Térségi övezetek és azok kapcsolata 
 

 A B 

1. Országos Területrendezési Terv Kiemelt térségi és megyei területrendezési 
terv 

2. Ökológiai hálózat magterületének övezete  

3. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezete 

 

4. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete  

5. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete  

6. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete  

7. Kiváló termőhelyi adottságú erdők övezete  

8. Erdők övezete  

9. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete  

10. Tájképvédelmi terület övezete  

11. Világörökségi és világörökségi várományos 
területek övezete 

 

12. Vízminőség-védelmi terület övezete  

13. Nagyvízi meder övezete  

14. VTT-tározók övezete  

15. Honvédelmi és katonai célú terület övezete  

16.  Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

17.  Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

18.  Tanyás területek övezete 

19.  Földtani veszélyforrás területének övezete 

20.  Egyedileg meghatározott megyei övezet(ek) 
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 (2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az 
esetben nem kell alkalmazni, ha a c) pont szerinti meglévő 
beépítésre szánt terület - tervezett rendeltetésnek megfelelő - 
igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható 
költsége miatt. 

(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a 
területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, 
legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel 
kapcsolatban lévő zöldterületet, - gazdasági vagy különleges terület 
kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt - kell kijelölni. Ha a 
zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület 
rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a 
zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más 
területén kell kijelölni. 

 
Új beépítésre szánt terület a belterületen kerül kijelölésre, valamint 
új zöldterület is kijelölésre kerül. 
 

 
 

1. Az Ország Szerkezeti Terve  
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3.1.  
Országos ökológiai hálózat 
övezete  
 
A Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési 
tervéről 2018. évi CXXXIX. törvény 
25.-27. § rendelkezik az ökológiai 
hálózat magterületének, ökológiai 
folyosójának, pufferterületének 
övezetei vonatkozásában. 
 

A jelen módosítások az Országos 
ökológiai hálózat övezeteit nem 
érintik. 

 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. 
kiváló_termőhelyi_adottságú_
szántók_övezete 
 
A Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési 
tervéről 2018. évi CXXXIX. törvény 
28. § rendelkezik a kiváló 
termőhelyi adottságú szántók 
övezete vonatkozásában. 
 

A jelen módosítások a Kiváló 
termőhelyi adottságú szántók 
övezetét nem érintik. 

A módosítások termőföldet nem 
érintenek. 

3.3.  
Erdők_övezete 
 
A Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési 
tervéről 2018. évi CXXXIX. törvény 
29-30. § rendelkezik a erdők 
övezete vonatkozásában. 
 

A jelen módosítások az erdők övezetét 
nem érintik. 

A módosítások erdőt nem 
érintenek. 
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3.4.  
Világörökségi és 
világörökségi várományos 
területek övezete  
 
Szentes nem tartozik a 
Világörökségi és világörökségi 
várományos települések közé. 
 

 
 

3.5.  
Kiemelt fontosságú 
honvédelmi terület övezete 
 
Szentest érinti a Kiemelt 
fontosságú honvédelmi terület 
övezete.  
A Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési 
tervéről 2018. évi CXXXIX. törvény 
32. § rendelkezik a kiváló 
termőhelyi adottságú szántók 
övezete vonatkozásában. 
 
A  honvédségi területek 
lehatárolása a korábbi megyei 
tervben megtörtént, a tervezett 
módosítások nem érintik.  
 
 
 

32. § (1) A honvédelmi és katonai célú terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az övezet (1) bekezdés alapján lehatárolt területét a településrendezési eszközökben 
a) a b) pontban megfogalmazottak kivételével - minden területfelhasználási kategóriában - beépítésre 

szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni; 

b) a zárt bekerített objektumok kivételével honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási egységbe kell 
sorolni, ha az adott terület az erdők övezete által is érintett. 

(3) A (2) bekezdésben foglalt területfelhasználási egység kijelölésének módosítása csak a honvédelemért 
felelős miniszter hozzájárulásával lehetséges. 
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1. Csongrád Megye Szerkezeti Terve 
  

 

 

 

 

 
  

11. § A kiemelt térségi, illetve 
megyei területfelhasználási 
kategóriák területén belül a 
települési területfelhasználási 
egységek kijelölése során 

a) az erdőgazdálkodási térségben 
a települési területfelhasználási 
egységeket a térséget lefedő erdők 
övezetére és az erdőtelepítésre 
javasolt terület övezetére 
vonatkozó szabályok szerint kell 
kijelölni, és legalább 75%-ban 
erdőterület területfelhasználási 
egységbe kell sorolni;  

b) a mezőgazdasági térség 
területének legalább 75%-át 
elsődlegesen a mezőgazdasági 
terület települési 
területfelhasználási egységbe kell 
sorolni, a fennmaradó rész 
természetközeli terület vagy 
különleges honvédelmi, katonai és 
nemzetbiztonsági célra szolgáló 
terület területfelhasználási 
egységbe sorolható; 

c) a vízgazdálkodási térség 
területét – e törvény 
hatálybalépését megelőzően már 
jogszerűen kijelölt beépítésre szánt 
területek kivételével – 
vízgazdálkodási terület, 
vízgazdálkodási célú erdőterület, 
vízgazdálkodási célú mezőgazdasági 
terület, természetközeli terület, 
továbbá különleges honvédelmi, 
katonai és nemzetbiztonsági célú 
terület vagy honvédelmi célú 
erdőterület területfelhasználási 
egységbe kell sorolni, és a működési 
területével érintett vízügyi 
igazgatási szervvel egyeztetve kell 
pontosítani; 

d) a települési térség területén 
bármely települési 
területfelhasználási egység 
kijelölhető; 

e) a sajátos területfelhasználású 
térség területét a terület tervezett 
felhasználásának megfelelően 
honvédelmi, különleges, 
közlekedési, erdő-, gazdasági vagy 
intézményterület települési 
területfelhasználási egységbe kell 
sorolni. 
 

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről 2018. évi CXXXIX. törvény rendelkezik a települési 
területfelhasználások megyei területfelhasználásokhoz való 
illeszkedésről. 
 
9.§ (3) A megyei területfelhasználási kategóriák a következők: 
a) területi korlát nélkül ábrázolt térségek: 
aa) erdőgazdálkodási térség, 
ab) mezőgazdasági térség, 
ac) vízgazdálkodási térség, ad) települési térség, 
b) legalább 5 ha nagyságú sajátos területfelhasználású térség. 
 
A tervezett módosítások illeszkednek a megyei szerkezeti tervbe, 
mindkét módosítás területe települési térség Csongrád Megye 
Szerkezeti tervén.  
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2. Rendszeresen belvízjárta 
terület övezete  
 
A jelen módosítások a rendszeresen 
belvízjárta terület övezetét nem 
érintik. 
 
 

 
 

A Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési 
tervéről 2018. évi CXXXIX. törvény 
32. § rendelkezik Honvédelmi és 
katonai célú terület övezetének 
vonatkozásában. 

(2) Az övezet (1) bekezdés 
alapján lehatárolt területét a 
településrendezési eszközökben 

a) a b) pontban 
megfogalmazottak kivételével – 
minden területfelhasználási 
kategóriában – beépítésre szánt 
vagy beépítésre nem szánt 
különleges honvédelmi, katonai és 
nemzetbiztonsági célra szolgáló 
terület területfelhasználási 
egységbe kell sorolni; 

b) a zárt bekerített objektumok 
kivételével honvédelmi célú 
erdőterület területfelhasználási 
egységbe kell sorolni, ha az adott 
terület az erdők övezete által is 
érintett. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - 
az adott település fejlesztését befolyásoló - vonatkozó megállapításai 

 

5. Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület  
 
Csongrád Megye hatályos tervén ábrázolt honvédelmi területek a módosítással érintett területeket nem 
érintik. 
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A módosítás területek nincsenek Szentes közigazgatási határa közelében, ezért nem releváns. 

 

3.1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 
 

A Képviselő-testület, illetve a Képviselő-testület Városrendezési, -fejlesztési és Idegenforgalmi 
Bizottsága a jelen módosításokkal kapcsolatos döntései: 

12/2019. (I. 31.) 1. A HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. (6600 Szentes, Attila u. 
3.) új modern technológiával felszerelt tollfeldolgozó üzem létrehozását támogatja 
Szentes Város Önkormányzata. 
2. A Hungerit Zrt. tollfeldolgozó üzem létrehozása érdekében Szentes Város 
Önkormányzata Képviselő-testület támogatja településrendezési eszközök 
módosítását a 4702/1, 4752, 4753, 4754, 4755, 4756, 4757, 4758, 4759/1, 4760, 4761 
hrsz.-ú ingatlanok területére vonatkozóan. A projektterület besorolása legyen egyéb 
iparterület. 
3. A biológiai aktivitás fenntartása érdekében szükséges zöldfelület a projekt 
területen biztosítandó. 
4. Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánítja a Szentes belterületén a 4702/1, 4752, 4753, 4754, 4755, 4756, 
4757, 4758, 4759/1, 4760, 4761, hrsz.-ú ingatlanok területét, ami a Hungerit Zrt. 
tervezett új tollfeldolgozó üzem építése miatt indokolt. 
5. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a készíttesse el a szükséges dokumentációt, és folytassa le a rendezési eszközök 
módosításának tárgyalásos eljárását az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendeletben foglaltak szerint. 
6. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi szándékát a 4752, 
4755, 4756, 4757, 4758, 4759/1, 4761 hrsz.-ú ingatlanok a módosított szabályozási 
terv szerinti, valamint a Nagyvölgy csatorna 4760 hrsz-ú ingatlan projekt területre eső 
részének értékesítésére. 

49/2019. (III. 25.) 
VB 

1. A településrendezési eszközök módosítását támogatja: 
a. A Sopron sor melletti területre vonatkozóan a Hungerit Zrt. tollfeldolgozó 

üzem létrehozása érdekében. 
b. A Kiss Zsigmond utcában a Hősök erdeje melletti hrsz. telek zöldterületbe 

sorolását.   
2. A környezet védelméért felelős szervek állásfoglalása alapján a 
módosításoknak nincs várható jelentős környezetvédelmi hatása, ezért nem szükséges 
környezeti vizsgálat és értékelés kidolgozása. 
3. A partnerségi egyeztetés megtörtént, vélemény, észrevétel nem érkezett. 
4. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városrendezési, -
fejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága felkéri a polgármestert, hogy kérje meg a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése szerint 
a záró szakmai véleményt.  

 

 

3.1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 
 

A hatályban lévő településrendezési eszközök 



SZENTES                                      TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2019/1. 

- 32 - 
 

- Szentes Város településfejlesztési koncepciója (2005.) 
- Szentes Város integrált településfejlesztési stratégiája (2015.) 
- Szentes Város többször módosított településszerkezeti terve (266/2007. (XII.14.) 
- Szentes Város Önkormányzatának többször módosított 5/2009. (III.09.) számú rendelete Szentes 

Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben) 
 

A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 

 

Hatályos Településszerkezeti terv részlete  
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Településszerkezeti terv jelmagyarázat 
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3.1.7. A település társadalma 
 

A módosításoknak közvetlen társadalmi hatása nem várható, közvetett pozitív hatása van  

1. A korszerű üzem megvalósítása kulturált munkahelyet teremt néhány fő számára. 
2. A zöldterület létrehozása e helyi identitástudatot növeli, mivel történeti eseményt idéz 

meg. 
 

3.1.8. A település humán infrastruktúrája 
 

A módosításoknak közvetlen hatása a humán infrastruktúrára nem várható, ezért nem releváns.  

  

3.1.9. A település gazdasága 
 

Az 1. módosításnak, a korszerű tollüzem létrehozásának közvetlen gazdaságélénkítő hatása van.  

A projekt megvalósulása elsősorban a HUNGERIT Zrt. egy résztevékenységének modernizálását, 
hatékonyságának javulását eredményezi, s ez által javul a profittermelő képessége. Ennek 
következtében növekszik a HUNGERIT Zrt társadalmi kiadások finanszírozásához való hozzájárulása, 
melyet adók és járulékok formájában fizet be a különböző közhatalmi szerveknek. 

 

3.1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- 
és intézményrendszere 

 

Szentes önkormányzati gazdálkodása, intézményrendszere a módosításnak nincs hatása. 

 

3.1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások, okos város települési 
szolgáltatások 

 

Szentes a Smart City mozgalom terén még nem fejtett ki tevékenységet. 

Az okos város olyan település vagy település csoport, amely természeti és épített környezetét, digitális 
infrastruktúráját, valamint a területén elérhető szolgáltatások minőségét és gazdasági hatékonyságát 
korszerű és innovatív információtechnológiák alkalmazásával, fenntartható módon, lakosainak 
fokozott bevonásával fejleszti.1 

 

                                                             
1 http://okosvaros.lechnerkozpont.hu/hu 
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3.1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 
 
Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

A módosítások nem érintenek: 

 védett természeti területet,  
 Natura 2000 területet 
 ökológiai hálózat övezetét,  

 

 

3.1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata és javaslat 
 

Adottságok 

Az ipari terület-felhasználásra, tollüzem létesítésére kijelölt terület bár jelenleg zöldterület kategóriába 
sorolt, értékes fás növényzetet nem tartalmaz. A területet jelenleg extenzíven kezelt gyep és néhány 
értéktelen magonc fa borítja. A terület lakóterülettel érintkező szélén vízelvezető földárok halad. A 
terület mezőgazdaságilag, vagy erdészetileg nem művelt és nem ál természetvédelmi oltalom alatt. 

Zöldfelületrendezési javaslat 

A szabályozási terv által kijelölt területen 40%-os beépítéssel tollüzem épület és az azt kiszolgáló 
úthálózat létesül. A telken az új szabályozás szerint előírt kötelező zöldfelületi borítottság mértéke 40 
%. 

A terv az érintkező lakóterületek mellett 6 m széles, kötelezően fával és cserjékkel beültetendő, telken 
belüli védő-zöldsáv létesítését írja elő, mely fásítás mind az esztétikai szempontból igényelt takarást, 
mind a megfelelő lombborítottságot biztosítja. A fásításnál városi ártalmakat és szárazságot jól elviselő 
fafaj kiválasztását (pl. magas kőris, vagy ostorfa) javasoljuk. A javasolt fasori telepítési tőtávolság 8 m. 
A fasor mellett, a telekhatáron 1m széles cserjesáv is létesítendő. Telepítésre javasolt cserjefaj pl. 
közönséges fagyal. 

A telek beépítésénél, a burkolatok és zöldfelületek kialakításánál a csapadékvíz elvezetésére kiemelt 
gondot kell fordítani. 

Zöldfelület pótlás 

A beépítés miatt elvesző zöldfelület pótlására a Hősök Erdeje melletti új zöldfelület kijelölésére és 
megvalósítására kerül sor. A terület ma még honvédségi tulajdonban és kezelésben lévő, üzemen kívüli 
szennyvíz ülepítő. 

Ennek bontása, valamint a tulajdoni és kezelői helyzet módosulása után az Aradi Vértanuk Emlékhelyét 
befogadó kis önkormányzati park létesül a korábbi közmű területen. A terület túlnyomó, 90 %-os része 
zöldfelület lesz, melyet gyep, díszfák, örökzöld cserjék és virágfelületek is díszíteni fognak. 

 

3.1.14. Az épített környezet vizsgálata 
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az épített környezet értékei 

A fejlesztés területeken épített érték, értékes épület nem található.  Építészeti érték a közelben sem 
található, így a fejlesztésnek az építészeti értéket nem érint.   

Régészet 

A módosítások régészeti lelőhelyet nem érintenek.  

 

 

3.1.15. Közlekedés, javaslatok 
 

A módosítások a közösségi közlekedést nem befolyásolják. 

 

Az 1. sz. módosítás területe a város keleti oldalán, de még a vasúttól nyugatra helyezkedik el. 
Megközelítése északról a legkedvezőbb. Délről csak lakóterületen keresztül vezető utakon van 
kapcsolat a főúthálózattal.  

Északi irányban a Nagyvölgy soron keresztül csatlakozik az Attila úthoz, ami a városi főúthálózat kelet 
– nyugat irányú tengelye. Ez a vasutat keresztezve kapcsolódik a 45. sz. országos főúthoz, ami délre 
Hódmezővásárhelyre, északra Kunszentmártonba vezet. 

A tervezési területet északról a hrsz.: 4702/1 jelenleg névtelen közút, keletről a Sopron köz határolja. 
Az előbbi szabályozási szélességét déli irányban növeljük 17,00 m-re. A szabályozási szélességen belül 
6,00 m széles útpálya épült, mely a helyén megtartandó. A déli telekhatáron 2,25 m széles járda 
építhető a gyalogos forgalom számára. Az útburkolat csapadékvíz elvezetését az északi oldalon 
tervezendő szikkasztó árokkal javasoljuk megoldani. Tekintettel a közművek elhelyezkedésére nem 
nyílt árkot javaslunk, hanem kulé kaviccsal feltöltött árkot, amit két egymással szembeforgatott K 
szegély elem között egy gyeprácskő fed. Ez megtámasztja a pályaszerkezetet, és a járművek is 
ráhajthatnak szükség esetén. A járdáról lefolyó csapadékvíz a széles zöldsávon szikkad el.  

A Sopron közben a meglévő 3,70 m széles útpályát a nyugati oldalán 5,50 m-re szélesítjük. A nyugati 
telekhatáron 1,50 m széles járdát terveztünk. A kettő között nyílt árokban szikkasztjuk el a 
burkolatokról lefolyó csapadékvizet.  

Az útcsatlakozásokat tehergépjárműre méretezve kell kialakítani. Az ingatlan területén kell a parkolási 
igényt és az áruszállítást megoldani. A tehergépjárművek csak előremenetben hajthatnak ki az ingatlan 
területéről, ezért azon belül megfordulási lehetőséget kell biztosítani, vagy átjárhatóvá kell tenni a 
telket. 

Személygépkocsik parkolóhelyeit, valamint kerékpártárolókat telken belül kell elhelyezni.  
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Tervezett keresztszelvények a 4702 /1 útnál 

 

 

 
Tervezett keresztszelvények a Sopron sor projekt szakaszán 

 

 

 

 

A 2. sz. módosítás területe a Kiss Zsigmond utcában található. A kerékpárút a múlt évben épült meg, 
biztonságosabbá és komfortosabbá téve a közlekedést.  
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3.1.16. Közművesítés, javaslatok 
 

A HUNGERIT Zrt. a jelenleg is működő, elavult tollfeldolgozó üzem tevékenységét egy új tollfeldolgozó 
üzem létrehozásával kívánja modernizálni. A beruházás tervezésekor fontos szempont, hogy az új 
üzembe, az alapanyagként szolgáló toll sérülékenysége miatt, a toll minél rövidebb útvonalon és minél 
rövidebb idő alatt legyen eljuttatható feldolgozásra. E feltételnek legjobban a Sopron sor északi végén 
található, nagyrészt Szentes város Önkormányzatának tulajdonában lévő, több helyrajzi számon 
elhelyezkedő ingatlan-együttes felelt meg, melyen egy új 1300 m2 hasznos alapterületű csarnoképület 
kerül felépítésre, ebben kapnak helyet az új tollfeldolgozó technológiai berendezések, továbbá a 
működéshez szükséges szociális helyiségek és raktárak. 

A Hungerit Zrt. tervezési területét határoló utcák a Sopron sor, Nagyvölgy sor és a Nagyvölgy  csatorna 
által határol ingatlanokon helyezkedik el. A közterületeken található közművek nem az általános 
szabványos közműelrendezés szerint épültek ki. A tervezési területen létesítésre kerülő beépítés-
fejlesztés összközműves ellátása meglévő közművekről biztosítható, természetesen az igényekhez 
szükséges fejlesztésekkel. 

 

Vízellátás 

Az előzőekben bemutatott tervezési területet határoló Nagyvölgy sornál körvezetékes D 90 mm-es KPE 
vízvezeték található, mely a Vecseri és a Koszta József utcák vezetékeivel alkot körvezetékes hálózatot. 

A másik oldal felől a Sopron sor 4702/1 hrsz.-ú szakaszán nem üzemel vízellátó hálózat. 

A Sopron sori DN 100 mm-es vízvezeték a Villogó utca felől a tervezési terület ingatlanáig húzódik, és 
mint ágvezeték végtűzcsapban végződik. 

A tervezési terület beépítésre szánt ingatlanjai nem rendelkeznek vízbekötéssel. 

A Hungerit fejlesztési terület vízigényei az adatszolgáltatás alapján a következő: 
-  Szociális vízigény:1,2 - 5,0 m3/d 
-  Technológiai vízigény (ivóvíz minőségű): 800,0 m3/nap, azaz 33,3 m3/h, azaz 9,2 l/s/ - 2000 

m3/d, azaz 83,3 m3/h, azaz 23, l/s 
-  Tűzi-vízigény: 2100 l/min, 35 l/s 

A szociális-, és tűzi-vízigény vízigény a városi hálózatról körvezetékes formában biztosítható.  
Az ivóvíz minőségű technológiai víz vételi lehetőségét a HUNGERIT saját tulajdonában lévő, illetve 
újonnan fúrt termelő kutakkal és ivóvízkezelő telepével tudja biztosítani. Az új termelő kút telepítése 
vízjogi engedély köteles. 
A tervezési terület technológiai vízellátásra a városi vízmű megfelelő kapacitással rendelkezésre áll. 

A tervezési terület, az új beépítés nem rendelkezik vízbekötéssel. Ennek megfelelően új vízbekötés 
létesítése szükséges a szociális-, és a tűzi-vízellátás érdekében.  

Az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű Szolgáltató Zrt. Technológiai Osztály Vízveszteségmérő Csoport a 
tervezési terület közterületein üzemelő tűzcsapokon meghatározta a 327 és 386 nyilvántartású 
tűzcsapok mértékadó tűzi-víz hozamát. 

A mérések alapján a Sopron sor 44. sz előtti 327 számú föld feletti tűzcsap mértékadó vízhozama 1136 
és1426 l/min, míg a Nagyvölgy sor 10/A előtti 386 sz föld feletti tűzcsap mértékadó vízhozama 1433 és 
1691 l/min volt.  

A tervezési terület tűzi-vízellátásánál 2569 l/min oltóvíz mennyiség vehető figyelemben.  

Hálózatfejlesztésként javasolható a Sopron sor vezetékének összekötése a Vecseri és Koszta J. utca 
meglévő hálózatával, amennyiben nagyobb tűzi-vízigény jelentkezne a bemért 2569 l/min tűzi-víznél, 
illetve a biztonságos vízellátás körvezetékes hálózat kialakítását igényelné. 
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Szennyvízcsatornázás 

A vízellátáshoz hasonlóan a tervezési területet határoló közterületeken az igényeknek megfelelően 
épült ki szennyvízcsatorna hálózat. A Sopron sor ingatlanjainak szennyvízét DN 200 mm-es gravitációs 
csatorna vezeti el a Sopron sor 36. számú /4754 hrsz/ ingatlantól a Villogó utca felé a térség szennyvíz 
átemelőjéig.  

Az átemelőtől DN 250 mm-es KM-PVC nyomóvezeték indul a Sopron sor nyomvonalán, majd a Sopron 
sor 4759/1 hrsz.-ú ingatlanon és a Nagyvölgy csatornán átvezetve, a Nagyvölgy utcán húzódik az Attila 
út felé. A Nagyvölgy csatorna fölött a szennyvíz nyomóvezeték átvezetése u.n. csőhidas megoldású. 

A tervezési terület szennyvízmennyisége a vízigények alapján a következő: 
 - szociális szennyvízmennyiség: 1,2 -5,0 m3/d  
 - technológiai szennyvízmennyiség: 800 - 2000 m3/d  

A tervezési terület, a TOLLÜZEM szociális szennyvizét a szennyvíz közcsatorna-hálózat új házi 
bekötőcsatornán keresztül fogadni tudja. 
A házi bekötőcsatorna befogadó közcsatornája lehet a Sopron sor vagy a Nagyvölgy sor DN 200 mm-
es KG-PVC gravitációs szennyvízcsatornája. 
  
A technológiai szennyvizeket a Hungerit saját vezetékrendszerén és szennyvíz-tisztitó telepén kívánja 
kezelni, tisztítani. 
 
A tervezési területen keresztül húzódó DN 250 mm-es szennyvíz nyomóvezeték kiváltásra kerül a 
tollüzem déli oldalán. 

A szennyvízkiváltás nyomvonalterve a tervezett közműgenplanon látható. 

 

Csapadékcsatornázás 

A tervezési területet határoló közterület csapadékvíz-elvezetése részben megoldottnak tekinthető.  

A Tollüzem tervezési területének nyugati oldalán határán a Nagyvölgy csatorna nyílt szelvénnyel 
húzódik, mely a város egyik csapadék és belvíz főgyűjtője. 

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot (ATIVIZIG) a tervvel kapcsolatosan Hiv.ikt.sz: SZM/200-
1/2019 nyilatkoztában megadta észrevételeit, melyet tervünkben átvettünk, felhasználtuk. 

A Hungerit Zrt. tervezett tollfeldolgozó üzem csapadékelvezetése a Nagyvölgy-csatornából a Kurca-
főcsatornába kerül.  

A Nagyvölgy-csatornába a kizárólag csapadék bevezetés történhet. 

A Nagyvölgy-csatorna engedélyezett torkolati vízszállítása a tollüzem csapadékvíz bevezetés kapcsán 
nem növekedhet. 

A Nagyvölgy-csatorna Szentes város Önkormányzat tulajdonában áll, így a csapadékvíz bevezetéséhez 
az engedélyt tőlük kell megkérni. 
 
A településrendezési eszközök módosítása kapcsán előzetesen felhívjuk a figyelmet az alábbi előírások, 
tapasztalatok, javaslatok figyelembe vételére: 

- Új beépítések tervezése során kérjük figyelembe venni a vízi-létesítmények megközelítésére 
vonatkozó jogszabályi előírásokat: kizárólagos állami tulajdonú vízi létesítmények esetében a 
partéltől számított 6-6 m, a közcélú vízi létesítmények esetében 3-3 m szélességű sáv 
fenntartási, karbantartási munkák számára szabadon hagyandó. A Nagyvölgy csatornánál 
fenntartási és karbantartási munkák céljára 3-3 m szélességű sáv betartása szükséges. 

- Parti sávon belül építmény nem helyezhető el. 
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- Vízrendezési szempontból nem javasolható a mély fekvésű, belvízjárta területek beépítése. 
Amennyiben belvízveszélyes területen kerül a beépítés, úgy gondoskodni kell a térszín 
feltöltéséről, illetve az építmények kiemeléséről. 

- A beépítéssel érintett területen zárt burkolatok helyett a beszivárogtatást lehetővé tevő, 
hézagos, vízáteresztő burkolt felületek kialakítását. Továbbá javasolt a tetővizek és burkolt 
felületen összegyülekező vizek visszatartása, tározó létesítése. 

- A nagyméretű burkolt felületekről érkező vizek gyors ütemű összegyülekezése nagy csúcs-
vízhozamok levezetését teszik szükségessé, ezért a belvízveszélyes területeken törekedni kell 
záportározók kialakítására az elvezető rendszer terhelésének mérséklése céljából.  

- Egyes területek beépítettség növelésének tervezése során a Területrendezési Terv vízügyi 
munkarészeiben vízműtani számítás alapján meg kell határozni az elvezetésre kerülő 
csapadékvíz mennyiségét, meg kell nevezni a befogadóját, valamint meg kell vizsgálni a 
befogadás feltételeit is. Elégtelen levezetési feltételek mellett gondoskodni kell a vízelvezető 
műszaki létesítmények védképes állapotban tartásáról, esetleges bővítésről, átépítéséről, a 
káros vizek problémamentes levezetésének biztosítása érdekében. 

 
A Nagyvölgy csatorna a befogadója a szennyvíz nyomóvezeték mellett a keleti Sopron sor felől érkező 
nyílt szabálytalan földmedrű belvízcsatornának, melyet a Tollüzem beépítése miatt ki kell váltani zárt 
felszínközeli csatornaként. 

A Tollüzem ingatlanján belüli csapadékvíz-elvezetést zárt felszín közeli csőcsatornával javasoljuk 
megoldani. Befogadó a Nagyvölgy csatorna lehet tározón keresztül. 

Villamos energia-ellátás 

A tervezési területet határoló utak mentén középfeszültségű és kisfeszültségű hálózatok légvezetékes 
formában épültek ki.  

Villamos energia igény az adatszolgáltatás alapján :  400 kVA /3x500 A/, 600.000 kWh/év.. 

Az igényelt villamos-energiát középfeszültségen egy 630 kVA/20 kV transzformátorral, vagy a Hungerit 
meglévő saját hálózatáról lehet biztosítani. 

A meglévő villamos energia hálózati rendszer a tervezett közműgenplanon látható. 

 

Gázellátás 

A tervezési terület határoló utak mentén középnyomású gázvezeték épült ki. A Sopron sor 4702/1 hrsz-
ú szakaszán a Koszta J. utca felől 6 baros nagyközép, és 3,0 baros középnyomású gázvezeték is üzemel, 
ellátva a Hungerit telephelyét. A középnyomású vezeték a Sopron soron húzódik tovább. 

A Tollüzem várható gázigénye: 145 m3/óra 

A gázigény a Sopron sor 4702/1 hrsz-ú szakaszán üzemelő középnyomású vezetékéről biztosítható. 
Nagyobb igények esetén a nagy-középnyomású vezetékről nyomás szabályozóval biztosítható a 
többlet gázigény. 

A tervezési területet érintő gázvezetékeket a tervezett közműgenplanon látható. 

 

Távhővezeték 

A 4702/5 hrsz. út déli részénDN 80 6 bar nyomású melegvíz vezeték húzódik a Hungerit Zrt.  
hőellátására. A melegvíz vezeték önkormányzati tulajdonban van, üzemeltetője az Szentes Város 
Szolgáltató Kft.  

Hírközlés 
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Vezetékes hírközlés 

A városban létesített kábeltelevíziós hálózatok, melyek a távközlési hálózatokkal együtt, velük azonos 
nyomvonalakon, alépítményekben és légkábeles tartószerkezeteken, illetve helyenként a 
kisfeszültségű szabadvezeték hálózatok tartóoszlopaira szerelten valósultak meg. 

A tervezési területet határoló utcákban a hírközlés hálózata kiépült.                

A 4702/5 hrsz. út déli részén invitel telefon földkábel húzódik. A Tollüzem hírközlő hálózatának 
fejlesztése a modern informatikai rendszerben elengedhetetlen. A hírközlő hálózat fejlesztésére a 
lehetőségek rendelkezésre állnak.  

 

Vezeték nélküli hírközlés 

Mobil távközlés 

Szentes városában a mobil távközlési ellátás szempontjából lefedettnek tekinthető. Valamennyi 
üzemeltető a T-COM, a Telenor, VODAFONE megfelelő vételi lehetőséget biztosit a városban. 

A vezetékes és vezeték nélküli hírközlési létesítmények és hálózatok elhelyezési lehetőségével illetően 
az engedélyeztetésével kapcsolatosan rögzítendő: 

A hírközlési létesítmények elhelyezésénél és engedélyeztetésénél az elektronikus hírközlési 
építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági 
eljárásokról szóló 14/2013 (IX.25.) NMHH rendelet és az MSZ 7487szabvány előírásait kell betartani. 
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3.1.17. Környezetvédelem 
 

Hungerit Zrt. csirkefeldolgozó üzem fejlesztése – Tollfeldolgozó üzem projekt 

A HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. (6600 Szentes, Attila u. 3.) tevékenységét egy új 
tollfeldolgozó üzem létrehozásával kívánja modernizálni. A tevékenységhez szükséges bővítést a 
4702/1, 4752 (kertvárosi lakóterület), 4753 (kertvárosi lakóterület), 4754 (kertvárosi lakóterület), 4755 
(zöldterület), 4756 (zöldterület és közlekedési terület), 4757 (zöldterület és közlekedési terület), 4758 
(zöldterület és közlekedési terület), 4759/1 (zöldterület és közlekedési terület), 4760 (vízgazdálkodási 
terület), 4761 (kertvárosi lakóterület) hrsz-ú ingatlanokon tervezi megvalósítani.  

 

Környezeti hatások becslése: 

Eredeti terület 
felhasználási 

kategória 

Tervezett 
terület 

felhasználási 
kategória 

Felszíni 
víz 

Felszín 
alatti 

víz 

Belvíz 
védelem 

Talaj Levegő Zaj Hulla-
dék 

Termé-
szeti 

körny. 
(élővilág) 

Kertvárosi 
lakóterület 

Gazdasági ipari 
terület 

  *      

Zöldterület Gazdasági ipari 
terület 

        

Zöldterület és 
közlekedési 
terület 

Gazdasági ipari 
terület 

        

Vízgazdálkodási 
terület 

Gazdasági ipari 
terület 

        

A javasolt módosítás kapcsán az eredeti területfelhasználási kategóriák egységesen ipari terület övezetbe 
kerülnek. Ezen övezeti besorolás módosítás önmagában a környezeti közegek egy részére (talaj, levegő, 
zajszennyezés, hulladék, valamint élővilág) kis mértékben negatív hatással járnak. Azonban tekintetbe 
véve, hogy a tervezett beruházás megvalósításakor, valamint az üzemletetés során elsődleges szempont a 
környezeti közegek védelme, a negatív hatások minimálisra csökkentése, az elérhető legjobb technológia 
(BAT) alkalmazásával. A beruházás nem érint természeti értéket, ezért megállapítható, hogy a tervezett 
beruházás a környezeti közegek többsége szempontjából gyakorlatilag semlegesnek tekinthetőek. Az üzem 
környezetének tervezett parkosítása által a természeti környezet állapotának javulásával, valamint a 
lakókörnyezet védelmének (csökkenő por-, szag- és zajterhelés) megvalósulásával lehet számolni. 

Összességében megállapítható, hogy a javasolt módosítás kapcsán megállapítható, hogy a tervezett 
módosítás a környezeti közegek szempontjából nem várható jelentős környezeti hatás. 

*Megjegyzés: azon területek, ahol belvízjárta területtel érintett, a hatás terhelőnek vehető, ahol nem 
érint ilyen területet, ott a hatás semlegesnek tekinthető. 
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A projekt kivitelezése során az elérhető legjobb technológia (BAT) kerül beépítésre. Minden 
tekintetben, így a technológiai berendezések kiválasztása során, a hűtési rendszer, a világítótestek, a 
gázkazánok kiválasztásánál is elsődleges szempont az energiatakarékosság, energiahatékonyság.  

Az új üzem a közelében lévő régi tollfeldolgozó üzemet váltja ki, ezért a beruházás következtében az 
érintett terület közlekedési forgalma nem növekszik, sőt a teherforgalom az új üzem révén 
optimalizálhatóbbá válik. A késztermék mostani kistételekben történő gyakoribb elszállítása helyett, a 
gazdaságosabb és környezetterhelés szempontjából is kedvezőbb, nagyobb tételekben történő ritkább 
elszállításának lehetősége teremtődik meg. 

A projekt megtervezésénél figyelembe lesz véve a fejlesztéssel érintett terület természeti értékeinek 
teherbíró képessége, az üzem környezetének megfelelő parkosítása által a természeti környezet 
állapota javul, illetve a lakóövezet felé is javuló környezeti hatást lesz.  

Az új tollüzem létrehozása és a régi elavult tollüzem leállítása a cég működési környezetére pozitív 
hatást gyakorol. Csökken a környezetbe bocsátott por-, szag- és zajterhelés, továbbá a tehergépjármű 
forgalom is. 

 

Tervezett közkert a Kiss Zsigmond utcában a Hősök Erdejéhez csatlakozva  

A közkert egy beépítetlen ingatlanon jön létre, mely kisvárosi területfelhasználásba és övezetbe sorolt. 

Környezeti hatások becslése: 

Eredeti terület 
felhasználási 

kategória 

Tervezett 
terület 

felhasználási 
kategória 

Felszíni 
víz 

Felszín 
alatti 

víz 

Belvíz 
védelem 

Talaj Levegő Zaj Hulla-
dék 

Termé-
szeti 

körny. 
(élővilág) 

Kisvárosi 
lakóterület 

Zöldterület   *      

Ezen övezeti besorolás módosítása kedvesző hatással van az összes környezeti közegre (talaj, levegő, 
levegő, zaj, hulladék, valamint élővilág).  

Értékek: 

 

  

2 Értékteremtő 

1 Javító 

0 Semleges 

-1 Terhelő 

-2 Károsító 

-3 Megszüntető 
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3.1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, 
befolyásoló vagy korlátozó tényezők) 

 

Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

A tervezési területeken alábányászott terület, barlang, pince nem található  

 

Mélységi, magassági korlátozások 

Mélységi, magassági korlátozások a tervezési területekre vonatkozóan nincsenek.  

 

A tevékenységből adódó korlátozások 

A tevékenységből adódó korlátozások nincsenek.  

 

3.1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 
 

A Szentes város közigazgatási területén található ásványi nyersanyag lelőhelyek a tervezési területen 
kívül esnek. Szentes város nem tartozik a Földtani veszélyforrások övezetébe. 

 

3.1.20. Városi klíma 
 

A tollfeldolgozó üzem fejlesztése a nem releváns a klímaváltozás problémájának vonatkozásában. 

A közkert létesítése hozzájárul az éghajlatváltozás okozta problémák megoldásához, támogatja az 
éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodást. 
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JEGYZŐKÖNYV  
 
 

Tárgya:  Partnerségi egyeztetés - Szentes Településrendezési eszközök módosítása 2019/1. 

 
Lakossági fórum 

Helye:   Szentesi Művelődési és Ifjúsági Ház (Szentes, Tóth József utca 10-14.) 

Időpont:  2019. március 1. 17:00 – 18:00 

Jelenlévők jelenléti ív szerint:   
   1 fő Szentes Város Önkormányzata főépítész 

   1 fő Szentes Város Önkormányzata képviselő  
   4 fő Hungerit Zrt. 
   1 fő  tervező 

1 fő  szentesi lakos    

 

A lakossági fórumon a főépítész köszöntötte jelenlévőket, és ismertette a lakossági fórum 
célját, valamint a módosítás tartalmát:  

 
Szentes Város Önkormányzata módosítani kívánja a város településszerkezeti tervét és 
helyi építési szabályzatát a Hungerit Zrt. tollüzem létrehozása projekttel kapcsolatban.    
 

A Hungerit munkatársa és a tervező ismertette a tollfeldolgozó üzem tervezett 
létesítményét, technológiáját, környezeti elemekre gyakorolt hatását.  

 

Konkrét kérdés, észrevétel nem merült fel.  

 

A főépítész felhívta a figyelmet, hogy írásban még 8 napon belül lehet észrevételt tenni.  

 

A szentesi lakos megköszönte a tájékoztatást, a főépítész megköszönte a részvételt.  

 
A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban észrevétel, javaslat a partnerségi 
egyeztetés során a mai nem érkezett be.  
 
 
Szentes, 2019. március 22. 
 

 
Wittek Krisztina s.k. 

Szentes főépítész 


















































