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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. december 17. és 2005. 
január 28. napján megtartott ülésén elhangzott interpellációkra a választ az alábbiak szerint adjuk 
meg: 

 
Móra József képviselő úr interpellációja a 2004. december 17-i testületi-ülésen hangzott 

el a Fábiánsebestyént Eperjessel összekötő út rossz műszaki állapotával kapcsolatosan. 
Interpellációját továbbítottuk a közút kezelője, a Csm-i Állami Közútkezelő KHT felé, válasza 
azonban a 2005. január 28-i testületi ülésig nem érkezett meg. Az azóta eltelt időszak alatt a  
választ a közút kezelője megküldte, amelyet mellékletként csatolunk. 

 
           Dr. Dömsödi József képviselő úr a strand területén történt fakivágásokra adott választ  
nem fogadta el, ezért válaszunkat az alábbiak szerint pontosítjuk:   

A strand területén 2 db fehérnyárfa és 2 db lucfenyő került kivágásra. Fényképek csak a 2 
db fehérnyár tuskójáról készültek, ill. a teniszpálya kerítésénél (kívül) egy odvas fáról még 
kivágás előtt. Az egyik lucfenyő már a vegetációs időben ki volt száradva, a másikon is láthatóak 
voltak a pusztulás jelei, félig ki volt száradva. Mind két fa pótolva lesz virágos kőrissel, melyek 
keményfa kategóriába tartoznak, elvileg hosszú élettartamúak.  

Mérlegelve a költségeket, a faleváltásokra az a megoldás volt a legkedvezőbb, hogy a 
fakivágást a kivágott fa anyagáért végezzék el.  
 

Oltyán Lajos képviselő úr 2005. január 27-én nyújtott be írásbeli interpellációt a 
Munkácsy utca, Kiss Bálint utca sarkán épülő társasház ügyében, amelyben leírta, hogy a 
társasház eredetileg 14 lakásra kapott építési engedélyt, majd a módosított építési engedélyben 
már 21 lakásra szólt az engedély. Kifogásolta az épület magasságát, valamint azt, hogy ha az 
önkormányzat eredeti stílusban kívánja rekonstruálni a Kiss Bálint utcát, úgy ez az épület 
semmiképpen nem illeszkedik ebbe bele. További gondként említette, hogy az épülethez nincs 
megoldva a parkolási lehetőség kialakítása, így a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola 
parkolási igényei az építkezés miatt nem lesznek biztosíthatóak. Képviselő Úr kérrte, hogy a 
Jegyzői Iroda vizsgálja ki, hogy az építési hatóság milyen indokok alapján adott engedélyt az 



eredeti tervtől eltérő kivitelezésre, esetleg állítsa le az építkezést. Ugyanebben a kérdésben 
interpellált a 2005. január 28-i képviselő-testületi ülésen Dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő úr is. 

A felvetett kérdésekre az alábbi választ adom: 
A Munkácsy és Kiss Bálint utcák sarkán épülő társasház ügyében a Képviselő Úr által 

hivatkozott, eredeti, az elmúlt év tavaszán megjelent hirdetéskor még nem volt építési engedély 
kérelem benyújtva az engedélyező hatóság felé, így építési engedélye sem volt építtetőnek sem 
14 lakásra, sem többre, vagy kevesebbre. Az engedélyezési eljárás 2004. májusában indult, ekkor 
21 lakás, és 3 garázs építésére kértek engedélyt. Az engedély módosítására azért került sor, mert 
a jogerőre emelkedés előtt derült ki a szomszédos, Kiss B. u. 10. számú társasház 
szennyvízvezetékének pontos nyomvonala – mely tulajdonlapi bejegyzés nélkül, szóbeli 
megállapodás alapján lett annak idején elhelyezve – és az, a tervezett garázsok alatt haladt volna 
keresztül. Ezért az addig egymás mellé tervezett 3 db garázst különválasztották, hogy a köztük 
haladó szennyvízvezetékre ne kerüljön épület. A módosítás a lakóépületet nem érintette. 

Tárgyi ingatlan kívül esik a Református Templom műemléki környezetén. A Kiss B. u. 6. 
számú ingatlan az utolsó épület, mely védett környezetnek számít, így a kérdéses ingatlan, még 
csak nem is közvetlen szomszédja a műemléki környezetnek, ezért nem kellett kikérni a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal műemlékvédelmi szakhatósági állásfoglalását. 

Magassági korlátozás – rendezési terv hiányában – az országos építési és 
településrendezési követelményekről szóló kormányrendelet (OTÉK) előírásai szerint 12,5 m, 
ami építménymagasságot jelent (számított érték), és nem azonos az épület gerincmagasságával. 

Az épületen tervezett erkélyek megfelelnek az OTÉK vonatkozó előírásainak, a gyalogos 
forgalmat nem zavarják, valamint az útburkolat szélétől mért védőtávolságot is betartották. 
Szakhatóságként a Csm-i Közlekedési Felügyelet megkeresésre került, a szakhatóság kifogást 
nem emelt a tervezett megoldás ellen. 

A lakóépülethez szükséges gépjárműelhelyezés saját ingatlanon belül kialakított 
parkolókkal és 3 darab garázzsal kerül megoldásra (a lakások méretéből arra következtetek, hogy 
nem nagycsaládosok, hanem szárnyukat próbálgató fiatalok fogják ugródeszkaként használni az 
ingatlan lakásait) 

A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola körüli parkolás eddig is a Kiss Bálint u. 
felőli, valamint a Boros Sámuel Közgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola melletti 
parkolók használatával volt ésszerűbb. Az Iskola megközelítésének nem egyetlen útja a Tóth 
József utca-Munkácsy utca. Véleményünk szerint a gépkocsival közlekedők számára 
kényelmesebb az Ady Endre utca-Munkácsy utcai, vagy a központ felől érkezők számára a Kiss 
B. utcai megközelítés.  
 A Kiss Bálint utca rekontrukciója nem az épületek eredeti állapotba történő helyreállítását 
célozta meg feladatként. Az osztályon dolgozó főkertész véleménye szerint: „A tárgyi épület 
nem akadályozza a Kiss Bálint utcára készült kertépítészeti és útburkolat csere kivitelezési 
tervének végrehajtását.” 
 
 Tájékoztatom a Képviselő Urakat és a tisztelt Képviselő-testületet, hogy állampolgári 
bejelentés alapján - már a Képviselő Urak interpellációit megelőzően - eljáró hatóság kijelölését 
kérte a hivatal a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivataltól. Kérelmünk alapján Szeged Város 
Jegyzője lett kijelölve. A kijelölés alapján az üggyel kapcsolatosan keletkezett iratokat az eljáró 
hatóság részére megküldtük. 
 

Kálmán János képviselő úr a legutóbbi képviselő-testületi ülésen az Ady Endre utcán a 
Hegedűs László Helyőrségi klub előtti járdalezárás miatt emelt szót. Javasolta gyalogosfolyosó 
kiépítését védőtetővel. Kérte továbbá a Kertvárosi Net pavilon siralmas állapotának 
megszüntetését.  

A járdaszakasz védőtetővel történő védelme érdekében felvettük a kapcsolatot a 
Helyőrségi Klub vezetőjével, és kértük mielőbbi intézkedésüket a járdaszakasz lezárásának 
megszűntetése céljából. 



A Kertvárosban elhelyezett Net pavilon tulajdonosa a CityNetPoint Informatikai, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A kft. a cégnyilvántartás adatai szerint felszámolás alatt áll. A 
felszámolóbiztost tájékoztattuk a kialakult helyzetről, és felkértük a pavilon állapotának 
rendezésére. Addig is a Városellátó Intézmény heti kettő alkalommal elvégzi a takaríttatását.  
 

Dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő úr a szennyvízcsatorna építést követő burkolat 
helyreállítást kifogásolta, különös tekintettel a Sima Ferenc utcának a Termál Gyógyfürdő és a 
Rendelőintézet közötti szakaszára, valamint kérte a Boros Sámuel 3. sz. ingatlan előtti parkoló 
felszabadítását, az eredeti állapot szerinti helyreállítását. 

A Sima Ferenc utcai Gyógyfürdő és a Rendelőintézet közötti útszakaszon november, 
december hónapban szennyvízhálózat építési és gázrekonstrukciós munkák folytak. A felbontott 
útburkolatok helyreállítása csak útalap szintig készült el, a burkolatot csak ideiglenes jelleggel 
állította helyre a kivitelező. Az ideiglenes helyreállítást erősen megviseli a jelenlegi időjárás, de 
a szennyvízcsatorna kivitelezői folyamatosan elvégzik a szükséges javításokat a balesetveszély 
csökkentése érdekében. Az aszfaltszőnyegezési munkálatokra 2005. április-május hónapban 
kerül sor.  

A Boros Sámuel utcai parkolóból a kivitelező az építési anyagokat 2004. december 
hónapban elszállította. Az esetleges kisebb mennyiségű maradvány elszállítása érdekében - 
szükség esetén - a kivetelezővel a hóolvadás után felvesszük a kapcsolatot. Az anyagtárolás 
miatti burkolatkárosodásért a kivitelező felelősséggel tartozik. 
 

Képviselő Úr interpellációja további részében az üzletekhez építendő parkolók létesítése 
felől érdeklődött.  
A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltásáról, a parkolóalap képzéséről és 
felhasználásáról szóló  12/1999. (III.31.) KT. rendelet szerint az előírt számú gépjármű 
elhelyezését elsősorban saját ingatlan területén, vagy attól számított 500 m-es körzeten belül 
köteles kialakítani az építtető. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy kötelezettségét pénzben 
megválthatja. Ez utóbbi lehetőséggel az építtetők ezidáig nem élnek.  
 
      Ollai Istvánné képviselő asszony interpellációjában a Petőfi utca Petőfi Szálló előtti 
szakaszán az omlásveszély elkerülése érdekében javasolta a veszélyes terület lezárását. A 
területet a Városellátó Intézmény szalaggal elkorlátozta a Petőfi utcai saroktól az épület 
szárazkapubejárójáig. Az épületszárnyban üzemelő Galaxis étterem előtt védőtető építésére 
szólítottuk fel az épület üzemeltetőjét. Felszólítottuk arra is, hogy a járdaszakasz elkorlátozását 
folyamatosan tartsa megfelelő állapotban az esetleges balesetek megelőzése érdekében 
 
             Kérem az interpellációkra adott válaszaim és tett intézkedéseim elfogadását. 
 
   

Szentes, 2005. február 18. 
 

   Dr. Sztantics Csaba 
jegyző megbízásából: 

 
 

         Czirok Jánosné 
                    mb. osztályvezető 





 


