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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
     A Hunor Coop Részvénytársaság  vizsgálja annak lehetőségét, hogy a tulajdonában 
lévő Szentes Kála Áruházat kibővíti és bevásárlóközponttá alakítja át. Tekintettel arra, 
hogy az áruház közvetlenül a város zöldségpiaca mellett helyezkedik el és a lehetséges 
bővítés önkormányzati tulajdonú területet is érintene, a beruházás tervezése előtt a 
Képviselő-testület elvi egyetértését és hozzájárulását kéri  Mészáros Zoltán 
vezérigazgató úr.  
 
      A kérelem azt tartalmazza, hogy a Hunor Coop Részvénytársaságot (volt Szentes és 
Vidéke Áfész) is komoly kihívás elé állították a napjainkban Szentesen  terjeszkedő 
multinacionális kereskedelmi láncok. Szeretnének versenyben maradni, és úgy gondolják ezt 
csak fejlesztéssel és a szolgáltatások kiterjesztésével tudják elérni. Ezért döntöttek úgy, hogy 
a Szentes Kála Áruházat kibővítik, és bevásárlóközponttá alakítják át, szorosan kapcsolódva a 
városi zöldség-gyümölcspiac tevékenységéhez.    A bevásárlóközpont a tervek szerint egy 
nagyobb, 700 m2   nagyságú  szupermarketnek és 11-17 kisebb alapterületű butiknak, 
szolgáltató vállalkozásnak adna helyet.  
      A bővítés saját területükön kívül a szomszédos önkormányzati tulajdonú területből 
mintegy 500-700 m2  nagyságú  földrészletet  érintene, amelyen a tervezett üzletközponton 
kívül egy, a várossal közösen megvalósítandó parkolót is el lehetne helyezni. A parkoló a piac 
vásárlóit is fogadhatná. A parkoló finanszírozásához az önkormányzat  pályázati  lehetőségeit 
is ki kívánják használni, de a beruházáshoz szükséges önerőt a részvénytársaság biztosítaná.  
      A fenti tervek megvalósításához kérik a Képviselő-testület elvi egyetértését és 
támogatását. 
      
    Megállapítottam, hogy a Szentes Kála Áruház bővítése és parkoló kialakítása 
városrendezési érdeket nem sért, sőt a parkoló megépítése a piac vásárlói számára nagyon 
hasznos lenne, mert most főleg a forgalmas Rákóczi utcán tudnak megállani. A bővítéshez 
szükséges terület önkormányzati tulajdonban lévő részét a piac működésének zavarása nélkül 
tudjuk biztosítani, azzal, hogy a kijárat a megépítendő pakolón keresztül továbbra is 
biztosított lesz. 
 



     Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Hunor Coop Részvénytársaság kérésének 
eleget téve 2005. év tartamára biztosítsa az áruház bővítéséhez szükséges önkormányzati 
tulajdonú terület megvásárlásának lehetőségét  a szabad ingatlanforgalomban kialakult áron. 
Adja elvi hozzájárulását a parkoló kialakításához, azzal, hogy, ha lehetőség adódik a város  
pályázatot nyújt be a beruházás megvalósítása érdekében, a szükséges önerőt pedig a 
részvénytársaság biztosítja.     
 
 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t 
 

 
1.     Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hunor Coop  Részvénytársaság 
számára -a mellékletként becsatolt vázrajz szerint- opciót biztosít 2005 évben a Kála Áruház 
bővítéséhez szükséges, önkormányzati tulajdonú terület forgalmi értéken történő 
megvásárlásához.   
 
2.    Szentes Város Önkormányzata támogatja, hogy a Kála Áruház bővítése során a 
bevásárlóközpont és a  zöldségpiac vásárlói számára közös parkolóhelyet hozzanak létre. 
Ehhez, a  lehetőségek függvényében pályázatot kíván benyújtani, amelyhez a szükséges 
önrészt a Hunor Coop Részvénytársaság biztosítja. 
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