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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a 10/2007. (IV.16) 

számú rendelettel módosított 2/2007. (III.01.) Kt. számú rendeletét a településrendezési 
feladatok megvalósulása érdekében történő változtatási tilalom elrendeléséről.  
A rendelet lehetővé teszi, hogy amennyiben a változtatási tilalommal érintett telken 
tervezett fejlesztési elképzelés megegyezik a településszerkezeti tervben megfogalmazott 
fejlesztési célokkal, a Képviselő-testület egyedi felmentést adhat a változtatási tilalom 
alól. 
 
 Czirokné Gömöri Szilvia kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. Kérelmében 
tulajdonában lévő Szentes, külterület 19572 helyrajzi számú ingatlanon tervezett lakóépület és 
a 19573 helyrajzi számú ingatlanon tervezett, zöldséghajtatásra alkalmas fóliasátrak 
építéséhez kéri a Képviselő-testület egyedi felmentését. 
Az ingatlanok Szentes város külterületén helyezkednek el, a Kunszentmártoni úttól északra és 
a termáltótól nyugatra lévő, jelenleg zártkerti, mezőgazdasági művelési területen.  

Az ingatlanok a 266/2007. (XII.14.) Kt. számú határozattal jóváhagyott 
településszerkezeti terv szerint, beépítésre szánt, hétvégi házas területként lettek kijelölve, és 
mivel a terület szerkezeti tervben jóváhagyott felhasználási módja eltér a jelenlegitől 
(beépítésre nem szánt mezőgazdasági terület), így Képviselő-testület 10/2007.(IV.16.) 
rendelettel módosított 2/2007.(III.01.)számú rendelete szerint a kérelemmel érintett 
ingatlanok is változtatási tilalom alá esnek. 
  

A területet jelenleg kettéosztja a 19575 hrsz-ú út. Az úttól keletre, a tó felé eső részen 
zömében már most is a hétvégi házas beépítésre alkalmas kistelkek találhatók, míg az úttól 
nyugatra, a nagyhegyi zártkertekhez hasonló nagyobb telkek helyezkednek el.  



 2 

A kérelemmel érintett ingatlanok ezen a nagyobb telkes területen vannak, és jelenlegi 
formájukban is megfelelőek lehetnek a falusi turizmusra alkalmas kisgazdaságok 
kialakítására. Üdülőterületen állattartó épület elhelyezése a lovasturizmust szolgáló lóistálló 
kivételével nem megengedett. Ez alól csak helyi állattartási rendelet adhat felmentést. A 
kérelem szerint azonban állattartó épületek építését nem tervezi a kérelmező. 
 
Az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló kormányrendelet 
(OTÉK) szerint hétvégi házas üdülőterületen helyi építési szabályzat, szabályozási terv 
megengedheti olyan épületek, építmények elhelyezését, amelyek a terület rendeltetésével 
összhangban vannak és azt szolgálják. 
 
Mivel a fent említett a településrendezési eszközök jelenleg vannak kidolgozás alatt, 
segítségül kikértük a rendezési terveket készítő tervezők véleményét a felmentési kérelemmel 
kapcsolatosan. Wittek Krisztina vezető tervező véleményét mellékeltük az előterjesztéshez, 
amelyben meghatározott feltételek teljesülése esetén elfogadhatónak tartja a változtatási 
tilalom alóli felmentést. Az építmények tervezésekor és engedélyezéskor betartandó feltételek 
a következők:  

- szintterületi mutató: 0,2, 
- beépítési százalék: max. 20% 
- építménymagasság: max. 6,0 m 
- zöldfelület: min. 60%. 

 
A kérelmezővel a tervezői feltételeket 2008. január 10-én egyeztettem. A kérelmező elfogadja 
a feltételeket, tájékoztatott, hogy az nem akadályozza őt a tervei megvalósításában, mert a 
kérelméhez benyújtott helyszínrajz szerint mindössze 8 db egyenként 400 m2 alapterületű 
fóliasátrat szeretne létesíteni a 19573 hrsz-ú ingatlanon. Ez pedig megfelel a településtervezői 
feltételeknek (zöldfelület min. 60%). Az a településtervezői elképzelés, amely szerint terület a 
továbbiakban falusi turizmusra céljára hasznosítható, egybeesik a kérelmező hosszabbtávú 
elképzeléseivel. 

 
Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg 

döntését a rendelet hatálya alá tartozó Szentes, külterület 19572 és 19573 hrsz-ú ingatlanok 
felmentési kérelmével kapcsolatosan. 
 
 
 
……/2008.(I. 25.) Kt. 
Tárgy: Szentes, külterület 19572 és 19573 hrsz-ú ingatlanok felmentése a változtatási tilalom 

alól 
 
 
                                              HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes, külterület 

19572 és 19573 hrsz-ú ingatlanok változtatási tilalom alóli felmentéséről szóló előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozza:  

  
Czirokné Gömöri Szilvia kérelmére Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
felmentést ad a Szentes, külterület 19572 és 19573 hrsz-ú ingatlanokat terhelő változtatási 
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tilalom alól. A felmentés a 19572 hrsz-ú ingatlanon tervezett lakóépület és a 19573 hrsz-ú 
ingatlanon tervezett 8 db egyenként 400 m2 alapterületű fóliasátor engedélyezésére vonatkozik 
a tervezéskor és az engedélyezéskor betartandó alábbi feltételekkel: 

- szintterületi mutató: 0,2, 
- beépítési százalék: max. 20% 
- építménymagasság: max. 6,0 m 
- zöldfelület: min. 60%. 

 
 
A határozatról értesítést kap: 
1./ Czirokné Gömöri Szilvia   6600 Szentes, Veres P. u. 1/2. 
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája  
3./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 
4./ Irattár 
 

 
Szentes, 2008. január 10. 

 
        

       Czirok Jánosné 
       osztályvezető 














