
                                 Polgármesteri Hivatal – Műszaki Osztály 
Szentes Város Főépítésze 

 6600 Szentes, Kossuth tér 6.   63/510-300 
 
Ikt. sz.: 06-1367-12/2007. 
Ea.: Juhász Márta főépítész, Cseuz A. 
 
Tárgy: Szentes Város Településszerkezeti Tervéhez kapcsolódó településfejlesztési döntés és 
Közlekedésfejlesztés 
Melléklet: Településfejlesztési Döntés - tervezet 
        Közlekedésfejlesztés leírása 
  2 db térképrészlet a közlekedésfejlesztéshez 
 
 
 
Szentes Város önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
Szentes 
Kossuth tér 6. 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. év májusi 
munkatervében szerepel a településszerkezeti terv jóváhagyása, a közlekedési fejezet a 
külön tárgyalása mellett. 
 

A Képviselő-testület döntése alapján folyamatban van a településrendezési tervek, 
azokon belül elsőként a településszerkezeti terv készítése. A tervezői szerződésben előírtak 
szerint a tervezők a készülő településszerkezeti tervet az egyeztetési eljárás megkezdése előtt, 
ez év februárjában bemutatták a Képviselő-testületnek. A testület 21/2007.(II. 15.) számú 
határozatával a bemutatott terveket elfogadta, és felkérte a tervezőket, hogy azok alapján 
készítse elő az egyeztetési eljárás dokumentációját, és tevékenyen működjön közre annak 
eredményes lefolytatása érdekében.  
A véleményezési eljárás során a szerkezeti tervet - az előírásoknak megfelelően - a Dél-alföldi 
Területi Tervtanács is véleményezte, és véleményében előírta, hogy a tervezett nagyarányú 
lakó- és gazdasági területek bővítését igazolni kell. A további egyeztetések során tisztázódott, 
hogy igazolásként a meglévő, korábban már jóváhagyott Településfejlesztési Koncepció 
mellett a Képviselő-testület önálló un. településfejlesztési döntésével kell a területi fejlesztést 
alátámasztani. A tervezők és a mb. állami főépítész úr közötti egyéb véleményeltérés 
tisztázására minisztériumi állásfoglalást kértünk.  
A Településfejlesztési Döntés részletes kifejtését az előterjesztés melléklete tartalmazza. A 
döntés meghozatala, és minisztériumi állásfoglalás után folytatódhat a szerkezeti terv 
véleményezési eljárása, és kerülhet az végül a testület elé végleges jóváhagyásra. 
 
A munkaterv összeállításakor a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a településszerkezeti terv 
tárgyalása során külön is foglalkozni kíván a város közlekedésfejlesztésével. 
Korábban a Közlekedési koncepció 5-10-15 éves időtartamokra tervezett úthálózat fejlesztési 
feladatokat határozott meg, az akkor érvényben lévő városrendezési tervek alapján. Ezekből a 
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fejlesztési feladatokból azonban főként csak a burkolat és járda felújítási munkák valósultak 
meg.  
Áttekintve a 2000. évtől elvégzett munkákat megállapítható, hogy nagyon komoly fejlesztés 
valósult meg, hiszen elkészült pályázati források segítségével mintegy 159.500 m2 
aszfaltozott út felújítása mintegy 357.868 eFt összértékben, valamint 15.700 m2 út és 85 db 
parkoló készült szintén pályázati segítséggel.  
A Városellátó Intézmény útjavítási munkákat végez minden évben, ez azonban kátyúzást, 
foltokban történő burkolatjavítást, burkolatjel festést és közlekedési táblák pótlását, javítását, 
padkarendezést, földutak rendezését jelenti, ami az útburkolatok állapotának szinten tartására 
elegendő. 
A pályázati források segítségével megvalósult útburkolat felújítások, út- és parkoló építések 
mellett a városi úthálózat állapotában jelentősebb minőségi változást a szennyvízcsatorna 
építés hozott. Ennek során 45.340 fm belterületi útszakaszon mintegy 216.700 m2 felületen 
készült el az aszfaltburkolat teljes felületű felújítása.  
 
Mindezen munkák, valamint a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjárművekre bevezetett 
súlykorlátozás elősegítették azt, hogy a város úthálózatán csökkenjen az út minőségéből eredő 
balesetveszély, azonban a településszerkezeti terv készítésekor végzett adatgyűjtéskor már jól 
előre jelezhető volt, hogy a meglévő úthálózat bizonyos mértékű átalakítása hamarosan 
időszerűvé válik.  
Például már a korábbi rendezési terv is tartalmazta a Kossuth utca tehermentesítésének 
szükségességét, amit a jelenleg készülő terv is tartalmaz. Ennek része a Kunszentmártoni út 
összekötése a Csongrádi úttal a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca, Arany János utca 
nyomvonalán, valamint a Kossuth utca déli oldalán új közlekedési tengely kialakítása az Új 
utca kinyitásával a Mátyás király utca Kisér utca között.  A 45. számú főközlekedési út várost 
keletről elkerülő szakasza, az Ipartelepi út, amit mostanra a város „benőtt” magába, nem tudja 
betölteni eredeti szerepét. Ezért tartalmazza a településszerkezeti terv és az annak alapján 
készült, most előterjesztett közlekedésfejlesztési javaslat is a 45. számú út várost keletről 
elkerülő újabb szakaszának javasolt nyomvonalát.  
A mellékletként csatolt Közlekedésfejlesztési javaslat és a szintén mellékelt térképvázlatok 
mutatják be részletesen a településszerkezeti terv közlekedési tervfejezetét, és annak indokait. 
 

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg 
határozatait a településfejlesztési feladatokkal és a közlekedésfejlesztési terv javaslattal 
kapcsolatosan. 
 
 
……/2007.(V. 25.) Kt. 
Tárgy: Településszerkezeti tervvel kapcsolatos településfejlesztési döntés  
 
                                              HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes Város 

Településszerkezeti Tervével kapcsolatos településfejlesztési feladatokról szóló előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozza:  

  
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat melléklete 

szerinti településfejlesztési feladatokat.  
Felkéri a tervezőket, hogy a döntést a településszerkezeti terv készítésekor vegyék 

figyelembe. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
A határozatról értesítést kap: 
1./ EUROIL Ipari és Szolgáltató Kft. (Budapest, Bartók B. u. 79.) 
2./ Szentes Város Polgármestere 
3./ Polgármesteri Hivatal jegyzői Irodája és általa az érintett osztályok és irodák 
 
 
……/2007.(V. 25.) Kt. 
Tárgy: Közlekedésfejlesztési javaslata 
 
                                              HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes Város 
Településszerkezeti Tervével kapcsolatos közlekedésfejlesztési javaslatról szóló előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozza:  
 
„A” változat: 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat melléklete 
szerinti Közlekedésfejlesztési javaslatot.  
Felkéri a tervezőket, hogy a településrendezési tervek készítése során vegyék figyelembe az 
abban foglaltakat. 
 
„B” változat: 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előzetes Bizottsági üléseken és a 
testületi ülésen jóváhagyott változtatásokkal, kiegészítésekkel hagyja jóvá a 2. számú 
melléklet szerinti Közlekedésfejlesztési javaslatot.  
Felkéri a tervezőket, hogy a településrendezési tervek készítése során ennek megfelelően 
vegyék figyelembe az abban foglaltakat. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
A határozatról értesítést kap: 
1./ EUROIL Ipari és Szolgáltató Kft. (Budapest, Bartók B. u. 79.) 
2./ Szentes Város Polgármestere 
3./ Polgármesteri Hivatal jegyzői Irodája és általa az érintett osztályok és irodák 
 

 
Szentes, 2007. május 15. 
 
 
        

       Czirok Jánosné 
       Osztályvezető 
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Melléklet a …../2007.(V.25.)Kt. számú határozathoz 
 

Településfejlesztési Döntés 
 
 
A település jövőképe szerint, Szentes vonzó, színvonalas életkörnyezetet nyújt, amely 
versenyképes gazdaságra épül. Működteti intézményeit, kapcsolatrendszerét és ezek mellett 
fenntartható életminőséget biztosít. Az életminőség fenntartásának, illetve fejlesztésének 
egyik eszköze a gazdaságfejlesztés, amelynek keretén belül a vállalkozók 
versenyképességének javulása közvetlen módon gyakorol hatást az életminőségre és végső 
soron a térség jövőjére. 
 
2005-ben Szentes Város Képviselőtestülete jóváhagyta Szentes Város Településfejlesztési 
Koncepcióját. Jelenleg Szentes Város Településszerkezeti tervér készíti az Euroil Kft. és az 
Építész Bt.  A Koncepció jóváhagyása óta eltelt időszakban új igények merültek fel, így a 
következő fejlesztésekről dönt a Képviselőtestület: 
 

1. Kereskedelmi-gazdasági-logisztikai zóna kialakítása a 45. számú út várost nyugatról 
elkerülő szakasza mentén az út mindkét oldalán. 
 

Indoklás: Az út menti területen már most is megtelepedtek kereskedelmi/gazdasági 
vállalkotások, és további beruházók jelezték szándékukat. A terület szervizútról 
feltárható, a lakóterülettő zöld sávval lehet elválasztani. A folyami szállításhoz is 
kapcsolódik (Tisza közelsége). Különösen fontossá vált a területnek a városi 
terület felosztási terv szerinti kibővítése, mivel az elmúlt hetekben több külföldi 
befektető keresett meg bennünket idegenforgalmi és kereskedelemfejlesztési 
befektetésekkel. Ezek a befektetések azokat a kínálkozó lehetőségeket kívánják 
felhasználni, amit az elkerülő út, mint közlekedési tengely, illetve a Tisza, mint 
természeti terület az aktív pihenésre és kikapcsolódásra biztosít. 

 
2. Hulledékégető létesítése a jelenlegi hulladéklerakóhoz csatlakozóan. 

 
Indoklás: A hulladékkezelést meg kell oldani az EU szabályai szerint. 

 
3. Ipari-gazdasági terület – az ipari park keleti zónaként - kialakítása a meglévő ipari 

parktól keletre, az Árpád Zrt Nagynyomási telepéig. Itt elhelyezhető a Bioetanol 
üzem, illetve más megújuló energia termelését folytató vállalkozás, biomasszára épülő 
erőmű. Ezen a zónán belül elhelyezhető a „Vállalkozói Falu” projekt is. 
 

Indoklás: A városban nem nagyarányú, de növekedő munkanélküliség 
csökkentésére és a város népességmegtartó-erejének növelése érdekében szükséges 
munkahelyek teremtése. Az EU által is támogatott megújuló energia kiaknázását 
folytató vállalatok környezetében a tapasztalat szerint megtelepszenek más 
gazdasági/ipari vállalkozások is. Hónapok óta folytatunk tárgyalásokat külföldi 
befektetőkkel a hivatkozott területre telepítendő bioetanol és bioenergetikai üzem 
létesítésére, valamint ezek által megtermelt energiát felhasználó beruházások 
megteremtésére. Távol-keleti befektetők megkeresése alapján, a bővítmény azért 
vált szükségessé, mert a telepíteni kívánt vállalkozói telep és falu első ütemű 
kiépítése 80-100, végső kiépítésében 250-300 ha területet kíván felhasználni. A 
terület felhasználási terv előírásai és elképzelései szerint. 
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4. Intenzív mezőgazdasági hasznosítású beépítésre szánt terület kialakítása a 

Kunszentmártoni és Fábiánsebestyéni út között. 
 

Indoklás: A jelenleg elszórtan elhelyezkedő üvegházas terület koncentrálása. A 
korszerű üvegházak nem helyezhetők el mezőgazdasági besorolású területeken. 

 
5. A Termál tó növelés úgy, hogy evezős versenypálya is kialakítható legyen. Valamint 

ehhez kapcsolódóan üdülőházas üdülőterület kialakítása a Termáltó északi oldalán. Itt 
elhelyezhetők: szállodák, panziók, sport- és vendéglátó-létesítmények. 
 

Indoklás: Szentes a „Nemzet Sportvárosa”. Ehhez azonban biztosítani kell a 
feltételeket is.  
 

 
6. Hétvégiházas üdülőterület kialakítása Nagyhegyen a Termál-tóhoz kapcsolódva. 

 
Indoklás: A Kiskertes területen igény, hogy nyaralók épüljenek a Termáltó adta 
lehetőségekhez kapcsolódva. 

 
7. Tematikus park elhelyezésére alkalmas terület kijelölése Hékéden. 

 
Indoklás: Turizmushoz kapcsolódó nagyobb összefüggő terület jelenleg nem 
található a város területén. 

 
8. Üdülőterület kialakítása a Tiszai strandhoz közel, az ártéren kívül. 

 
Indoklás: A Tisza árterében beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. A tiszai élethez 
kapcsolódó panzió, vendéglátóhely, horgásztanya stb. számára kell helyet biztosítani. 
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Melléklet a ……/2007.(V.25)Kt. számú határozathoz 

 
Közlekedésfejlesztés 

 
 
Országos közúthálózat 
 
A Csongrád Megye Területrendezési Tervében szereplő közlekedésfejlesztési elemek 
képezik az alapját Szentes város fejlesztésének. Az ott szereplő fejlesztési elképzelések 
hálózati összefüggését és szerepét megtartva kerestük meg azok pontos helyét, 
nyomvonalát.  
 
Új főúthálózati elem a 451 sz. főút kiépítése Szentes és Orosháza között. Ez a várost 
ugyan területileg nem érinti, de hálózati szerepe miatt mégis jelentős hatással lesz arra. 
A 4405 j. összekötőút nyomvonalán valósulna meg, Derekegyházat délről elkerülve. Ez 
része az ún. szögfelező útnak, mely az M5 és az M44 gyorsforgalmi utak által közrezárt 
területen vezet végig sugárirányban Kecskemét és Battonya - Arad között.  
 
A 45 sz. II. rendű főútnak a várost keletről elkerülő nyomvonalát  úgy jelöltük ki, hogy 
az iparterületet keletről lehatárolja. Északon a termál tó nyugati sarkánál csatlakozik az 
eredeti nyomvonalhoz. Délen az antenna miatt a csomópontot 300 m-rel áthelyeztük, 
ami a meglévő 451 sz. főút nyomvonalának módosításával is jár. A két főút fonódó 
szakaszán szükséges az út keresztmetszetét 2 x 2 forgalmi sávra bővíteni. A főút az 
orosházi vasútvonalat felüljáróval keresztezi.  
 
Szentes két másodrendű főúttal kapcsolódik az országos főúthálózathoz. Annak 
érdekében, hogy a belső úthálózatot ne terhelje átmenő forgalom, megépült a 451 sz. 
főútnak a várost nyugatról és délről elkerülő szakasza. Hasonlóan ki kell jelölni a 45 sz. 
főútnak a várost keletről elkerülő nyomvonalát. A két elkerülő út között a várostól 
északra meg kell teremteni a kapcsolatot legalább összekötőút szinten, hogy az 
iparterület nehéz gépjármű forgalma a Tisza híd felé minél rövidebb úton el tudjon 
jutni.  
A 451 sz. főútról a város belső részeinek jobb megközelíthetősége és az utak 
forgalmának egyenletes terhelése érdekében több új csomópontot terveztünk. Ezek a 
jelenleg is üzemelő rossz állapotú, szűk keresztmetszetű mellékutak kiépítésével 
valósulhatnak meg. A csomópontok egymás közti távolsága 1000 – 1200 m.  
 
Az északi elkerülő út, mely egyben a megyei tervben szereplő Csongrádi híd – 
Fábiánsebestyén közötti út, a 451 sz. főút felől a jelenlegi honvédségi út nyomvonalán 
haladna a Kurca hídig, majd észara térve csatlakozik a Termáltótól északra az ún. 
Aradi út nyomvonalához, mely a 4445 j. országos közút.  
 
Szentes külterületén vezet keresztül a Nagymágocs – Nagytőke – Csongrád közötti 
útvonal. Ennek része a 4402 j. jelenlegi összekötőút, majd nyugat felé a 451 sz. főút 
bokrosi csomópontjához csatlakozhat. Mind a Tiszán, mind a Körösön új hidat kell 
építeni. Az utóbbi a megszűnt bökényi komp átkelő helyén lenne, ezzel pótolva a korábbi 
összeköttetést.  
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Szentes délkeleti külterületén vezet keresztül a Derekegyház – Lapistó – 
Fábiánsebestyén közötti út, mely a 4405 és a 4449 j. összekötőutak között létesít 
kapcsolatot.  
 
 
Helyi közúthálózat 
 
Ki kell jelölni a helyi fő- és gyűjtőutakat, melyek a körgyűrű felől feltárják a várost, és 
levezetik annak forgalmát. Nemcsak a meglévő utak hierarchiáját kell megváltoztatni, 
hanem új nyomvonalon is kell utakat építeni, mely szükség esetén bontásokkal is jár.  
 
Az elkerülő utak által bezárt területen lévő közutak önkormányzati kezelésbe kerülnek. 
Ez a kiváltott szakaszokon kívül érinti a 4516 (Rákóczi Ferenc utca – Apponyi tér – 
Attila út) és a 45321 (Baross utca) j. utakat is.  
 
A közúthálózat fejlesztésének célja, hogy az országos közúthálózatról a város minden 
részét meg lehessen közelíteni, az egyes városrészek egymás közötti forgalmát 
egyenletesen szét lehessen osztani. Cél a belváros forgalmának csillapítása, az átmenő 
forgalom más útvonalra terhelése.  
 
Javasoljuk minél több fő- és gyűjtőút által határolt területen a korlátozott sebességű 
övezetek kijelölését. Kisebb területi egységekre javasoljuk a lakó-pihenő övezet 
bevezetését.  
 
Az övezeteken belüli kiszolgáló utak arculatát annak megfelelően kell kialakítani, mert 
nem elég a jelzőtábla, az út kiépítettségének is tükröznie kell annak forgalomcsillapított 
jellegét. (Különböző típusú burkolatok, zöldterületek, utcabútorok, stb.) 
 
A város úthálózatában főútvonali szerepet az alábbi utak töltenek be: 

• Rákóczi Ferenc utca – Mátyás király út – Temető utca - Béke utca 
• Báthory utca – Teleki László utca 
• Attila út 
• Szarvasi út – Bajcsy-Zsilinszky utca – Arany János utca – Kurca híd - Hegedűs 

László utca  
• Csongrádi út (Honvéd utca – Hegedűs László utca) 
• Ipartelepi út – Szarvasi út 
• Vásárhelyi út (Új utca - 451 sz. út) 

 
Az alábbi útvonalak gyűjtőút szerepet töltenek be: 

• Honvéd utca – Derzsi Kovács Jenő utca – Kiss Ernő utca 
• Köztársaság út – Szalai utca – Nagyhegyen átvezető új út 
• Batthány utca – Kiss Zsigmond utca – 451 sz. útig 
• Váradi Lipót Árpád utca – Ilona parti út 
• Nagyörvény utca – új út a 451 sz. útig 
• Vecseri fok – Kurca part – Mentő utca 
• Farkas Antal utca – Nyíri köz – Új utca 
• Téglagyári út  
• Mágocsi út 
• Szegvári út 
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• Jókai utca – Kolozsvári utca – Baross utca 
• Nagyhegyszéli út – északi határ út 
• Az iparterületek új gyűjtőútjai 
 

A várost keresztülszelő Kurcán kevés híd vezet át, azok sem mind felelnek meg 
keresztmetszetben és teherbírásban. Ezért nem csak új hidakat kell létesíteni, hanem 
néhány meglévőt is át kell építeni.  
 
Új illetve átépítendő közúti hidak a Kurcán: 

• Északi elkerülő út 
• Honvéd utca - Derzsi Kovács Jenő utca 
• Kiss Zsigmond utca 
• Arany János utca – Hegedűs László utca 
• Vecseri fok 
• Kiskertek 
• Teleki László utca 

 
 
Forgalomtechnika, forgalomcsillapítás 
 
A közlekedésfejlesztés célja, hogy a belvárosban a forgalmat csillapítsuk, az átmenő 
forgalmat a határoló utakra terheljük, és a területre irányuló célforgalom minél 
rövidebb útvonalat használjon. A forgalomcsillapításnak vannak területi és lokális 
eszközei. Az előbbibe tartozik a korlátozott sebességű, a lakó-pihenő, a gyalogos, a 
parkolási övezet valamint a súlykorlátozás. Az utóbbiba tarozik az egyirányúsítás, a 
zsákutca, a csomópontok forgalmi rendjének módosítása.  
 
Ennek értelmében javasoljuk a Kossuth Lajos utcát és annak környékét a Széchenyi 
ligettől a Mátyás király útig forgalomcsillapított területté alakítani. Ezt északról az 
Arany János utca, délről az Új utca – Nyíri köz – Nagyörvény utca határolja. A Kossuth 
Lajos utca felé tartó forgalmat nagyrészt erre a két határoló útvonalra kell terhelni. 
Annak érdekében, hogy a forgalom mértékét befolyásolni tudjuk, a rávezető utak 
csomópontjait jelzőlámpás szabályozásúvá kell alakítani. A megfelelő programok 
alkalmazásával akár számszerűen is meghatározható a Kossuth Lajos utcán áthaladó 
forgalom.  
 
Az említett területen javasoljuk a korlátozott sebességű övezet és a parkolási övezet 
kijelölését. Ez utóbbit a parkolási fejezetben ismertetjük. A forgalom csillapítása 
érdekében erre a területre a 3,5 t súlykorlátozás bevezetését is javasoljuk.  
 
A javasolt jelzőlámpás csomópontok: 

• Csongrádi út – Hegedűs László utca - Váradi Lipót Árpád utca 
• Csongrádi út Kiss Zsigmond utca 
• Vásárhelyi út – Új utca 
• Vásárhelyi út – Báthory utca – Béke utca 
• Kossuth Lajos utca – Mátyás király út 
• Kossuth Lajos utca – Apponyi tér 
• Rákóczi Ferenc utca – Arany János utca – Bajcsy-Zsilinszky utca  
• Rákóczi Ferenc utca – Szalai utca 
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Körforgalmú csomópont kiépítését az országos főutak csomópontjaiban javasoljuk: 

• 451 sz. út – Tesco 
• 451 sz. út – Vásárhelyi út 
• 451 sz. út – 45 sz. út 
• Szarvasi út – 45 sz. út 

 
A belváros forgalomcsillapított részén levő csomópontok kialakítását felül kell vizsgálni, 
hogy mely csomóponti típus felel meg leginkább e célnak.  
 
A belvároson kívül több lakóterületi egységet ki lehet jelölni korlátozott sebességű 
övezetté. Ezeket mindig fő- és gyűjtő utak által határolt területre kell vonatkoztatni. A 
lakó-pihenő övezetek lehetnek önállóak, de lehet azt korlátozott sebességű övezeten belül 
is kialakítani.  
 
A forgalomcsillapítás hatékony és költségkímélő módja az övezeten belüli 
csomópontokban az egyenrangúság, azaz a jobbkézszabály érvényesítése.  
 
A súlykorlátozást a város egészére vonatkoztatva gyűrűs övezetekre bontva 
javasoljuk kijelölni. A várost körülölelő országos közúti gyűrűn belülre a 12 t feletti 
járművek csak célforgalomban hajthatnak be. A lakóterületekre 7 t, a belvárosra 3,5 t 
korlátozás vonatkozhat.  
 
 
Forgalmi előrebecslés 
 
A rendelkezésünkre álló forgalmi adatok feldolgozásával előre becsültük 10 év 
távlatra, azaz a 2017. évben várható forgalom nagyságát. Ezeket a Műszaki 
Előírásoknak megfelelően számított étékeket terheltük a javasolt úthálózatra. 
Tekintettel voltunk a belváros forgalomcsillapítására. Itt a számított forgalom 40 %-át 
terheltük a belvárosra, a többit a határoló utak, és más kerülő útvonalakra osztottuk 
szét.  
 
 
Parkolás 
 
A városnak minél előbb meg kell alkotnia a helyi parkolási rendeletet. Ebben 
részletesen, területi egységekre bontva lehet az OTÉK által előírt normákat a helyi 
viszonyokra alkalmazni.  
 
Parkolási övezetet a belvárosban javasolunk kijelölni a már említett 
forgalomcsillapított területen. Ennek szabályozása lehet időbeli, díjfizetéses, vagy 
mindkettő együttesen. Az övezeten belül minden egyes parkolóhelyet ki kell jelölni 
burkolati jellel.  
 
Az időbeli szabályozás bevezetése nem igényel infrastrukturális fejlesztést, elegendő 
csupán egy óvodások által használt műanyag óralap, amelyet a szélvédő alá kell 
helyezni beállítva rajta a parkolás kezdetének időpontját. A parkolási övezet határán 
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kihelyezett jelzőtáblákon fel kell tüntetni a parkolás megengedett időtartamát. 
(Javasolt az 1 – 1,5 – 2 óra)  
 
Második ütemben javasoljuk a díjfizetés bevezetését, melyet jegykiadó automaták 
telepítésével célszerű megoldani.  
 
Lokális parkolás szabályozást ott javasolunk, ahol egy szűk, jól lehatárolható 
területen van nagy parkolási igény, és fontos a járművek cserélődése. Ilyen hely a 
belvároson kívül a pályaudvar, a kórház, a piac környéke.  
 
A különösen nagy és folyamatos parkolási igény kielégítésére parkolóházat vagy 
mélygarázst kell építeni. Különösen ott, ahol a felszínt nem parkolónak, hanem más 
funkcióra akarjuk felhasználni. (Kossuth tér, Erzsébet tér) 
 
Az új beépítések, funkció váltások esetén az előírt parkolóhely mennyiséget az 
ingatlan területén kell biztosítani.  
 
Felszíni parkolóhelyek kialakítása a nagyobb forgalmat vonzó létesítmények 
környezetében indokolt: 

• vasútállomás 
• autóbusz pályaudvar 
• kórház 
• temetők 
• sport létesítmények 
• strand 
• áruházak 
• Belváros (Klauzál ltp.) 

 
 
Kerékpár közlekedés 
 
A kerékpár közlekedés szempontjából fontos az országos hálózathoz való 
csatlakozás, és a kistérségi kapcsolatok kialakítása. Az előbbi a turizmust, az utóbbi 
a szomszéd településekkel való mindennapos kapcsolatot szolgálja.  
 
A megyei tervben három térségi jelentőségű kerékpárút szerepel:  

• Szentes – Nagymágocs – Orosháza 
• Szentes – Hódmezővásárhely - Makó 
• Szentes – Tiszasziget (a Tisza balparti árvízvédelmi töltésén) 

  
A kistérségi kapcsolatokat szolgálják a Szegvár, Derekegyháza és Nagymágocs 
irányában tervezett kerékpárutak, melyek megépítése már a közel jövőben 
megvalósulhat. Külterületen minden fő- és összekötő út mellett kívánatos az önálló 
kerékpárút kiépítése. 
 
Mivel a városban minden úton van kerékpárforgalom, ezért önálló kerékpárutat, vagy 
kerékpársávot csak a főútvonalak mentén javasolunk. A kerékpársávok 
kialakításánál célszerű azt burkolatváltással színében és anyagában is 
megkülönböztetni a forgalmi és a parkoló sávtól.  
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A javasolt lakott területen belüli hálózati jelentőségű kerékpárutak: 
• Kossuth Lajos utca – Attila utca 
• Vásárhelyi út – Szent Imre herceg utca – Csongrádi út 
• Bajcsy-Zsilinszky utca – Arany János utca – Hegedűs László utca 
• Rákóczi Ferenc utca 
• Ipartelepi út 

Tömegközlekedés 
 
A meglévő járatok útvonalának módosításával, illetve új járatok indításával be kell 
kapcsolni az eddig ellátatlan városrészeket. Törekedni kell arra, hogy a város minél 
nagyobb területén 300 m-en belül elérhető legyen valamelyik autóbusz megállója.  
 
Elsősorban a jelenleg ellátatlan Kisér városrész tömegközlekedését kell megoldani.  
 
Az új járatok indítását az új lakó- és iparterületek kialakulásával kell összhangban 
végezni.  
 
A különálló lakott területek ellátása a javasolt úthálózat fejlesztés figyelembe 
vételével történhet.  
 
 
Vasúti közlekedés  
 
A megyei terv besorolása szerint a Tiszatenyő – Kunszentmárton – Szentes – 
Hódmezővásárhely – Makó  közötti vasúti pálya az országos fővonalhálózat része, a 
Kiskunfélegyháza – Szentes – Orosháza közötti pedig mellékvonal.  Mindkét pálya 
esetében számolni kell a villamos vontatás bevezetésével.  
 
A tervezett országos főutak a vasúti vágányokat külön szintben keresztezzék. Az 
összekötő- és bekötőutak a kisebb forgalmú vasúti pályát szintbeni közúti átjáróval is 
keresztezhetik. 
 
A városi úthálózatra vonatkozóan új szintbeni közúti átjáró csak egy korábbi 
megszüntetésével létesíthető. Nagyhegy – Hékéd térségében a gyűjtőutak miatt 
kettő új közúti átjárót terveztünk, és helyette kettőt megszüntettünk, azaz gyalogos 
átjáróként tarjuk meg.  
 
A Bajcsy-Zsilinszky utcai meglévő gyalogos átjáró közútivá történő átépítésének  
terveit a MÁV elkészítette. 
 
Az új iparterület kiszolgálására tervezett iparvágány a meglévő téglagyári 
iparvágányból ágazik ki, és keleten csatlakozik az orosházi vonalhoz. Ez utóbbi 
megvalósítása feltételezi a pálya átépítését a megfelelő teherbírásra, illetve a 
biztonságos üzemhez szükséges egyéb beavatkozást. (Biztosító berendezések, 
többlet vágány) 
 
 
Vízi közlekedés 
 



 12 

A Tisza országos jelentőségű vízi út. Személyszállítás csak turisztikai céllal 
valószínű, menetrend szerinti járatok indítása nem várható. Közforgalmú térségi 
jelentőségű kikötőt a megyei terv Csongrádban jelöl ki. Ha ennek helyét a közúti híd 
közelében jelölik ki, azt mindkét város egyaránt használhatná.  
 
Személyszállítás vonatkozásában a korábbi kikötő megfelelő felújítás után helyi 
jelentőséggel bírhat, különösen turisztikai szempontból. 
 
Légi közlekedés 
 
A megyei terv a szentesi repülőtérrel nem számol. A meglévő repülőtéren a 
helikopter valamint a magán- és sportrepülőgépek fogadásának lehetőségét meg kell 
őrizni. A helikopter leszállóhely alkalmas arra, hogy az a légi mentés dél-alföldi 
központja legyen. 

 
 

 






