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                           Szentes Város Önkormányzata Jegyzője 
Polgármesteri Hivatal – Műszaki Osztály 

 6600 Szentes, Kossuth tér 6.   63/510-300 
 

Ikt. sz.: E-21956-4/2007 
Témafelelős: Bakó Hilda  
 
Tárgy: Változtatási tilalom alóli felmentés a Szentes zártkert 19740/1 és 19740/2 helyrajzi számú 
földterületek vonatkozásában  
 
Melléklet:  
1 pld Wittek Krisztina felelős településtervező által a témában adott állásfoglalása 
1 pld térképvázlat  
  
 
Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
Helyben 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szentes város Önkormányzata Képviselő-testülete módosított 2/2007.( III.1.) rendeletével a 
településrendezési célok megvalósulása érdekében változtatási tilalmat rendelt el egyebek mellett a 
19740/1 és a 19740/2 hrsz-ú ingatlanokra is. A rendelet lehetővé teszi, hogy amennyiben változtatási 
tilalommal érintett telken tervezett fejlesztési elképzelés megegyezik a településszerkezeti tervben 
megfogalmazott fejlesztési célokkal, a Képviselő-testület egyedi felmentést adhat a változtatási tilalom 
alól. 
   
Kun Katalin Szentes Petrovics S. u. 15/a. szám alatti lakos kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-
testülethez, hogy a tulajdonában lévő, Szentes 19740/1 és 19740/2 helyrajzi számú zártkerti ingatlanokat, 
Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2007.( III.1.) rendeletében foglalt, a 
településrendezési terv megvalósulása érdekében történő változtatási tilalom alól mentse fel. 
 
Indokolásában  előadta,  hogy  szülei  a  19740/1 helyrajzi  számú ingatlanon  építési  engedély  alapján    
( III.874/1990.) 1990-ben gazdasági épületet építettek. Az épület kivitelezésének befejezése után a 
használatbavételi engedélyt nem kérték meg. 
Az építmény az engedélytől eltérően, nem az engedélyezett helyszínrajz szerint került elhelyezésre, így 
annak egy része a szomszédos 19740/2 helyrajzi számú telekre történő ráépítéssel valósult meg. Kun 
Katalin kérelmező szeretné a földhivatali nyilvántartásban rendezni a két telek változásait és a 
megvalósult épület feltüntetését kérni.  
 
Az épület feltüntetésére jogosító fennmaradási engedély kiadásának feltétele, hogy az építkezéssel érintett 
telkek telekhatár rendezésével ill. telekegyesítésével olyan új telek alakuljon ki, melynek telekhatárán 
nem nyúlik túl az épület. 
 
Az Építési hatóság a jogszabályok figyelembe vételével csak abban az esetben adhatja ki a telekalakítási 
engedélyt, ha a 19740/1 és a 19740/2 helyrajzi számú, változtatási tilalommal érintett telkek kikerülnek a 
rendelet hatálya alól.    
 
A földhivatali ingatlan-nyilvántartás rendezésének, valamint a telkeken álló épület feltüntetésének 
szándékát támogatni érdemes, hiszen a földhivatali nyilvántartás pontos, a valóságnak megfelelő állapota 
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kihatással lehet a jövőbeni építésigazgatási eljárások lefolytatásának eredményességére, és az ingatlan 
jogi helyzetének rendezése nem ellentétes a 266/2007. (XII. 14.) Kt. számú határozattal jóváhagyott 
Településrendezési Tervvel, amely szerint a tárgyi ingatlan mezőgazdasági jellegű iparterület övezetben 
helyezkedik el. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tilalom alóli felmentési javaslat megvitatása után, hozza meg 
határozatát az előterjesztéssel kapcsolatosan. 
 
 
 
…./2008. (I. 25.) Kt.  
 
Tárgy: Változtatási tilalom alóli felmentés Szentes zártkert 19740/1 és 19740/2 helyrajzi számú 
földterületek vonatkozásában 
 

 
Határozati javaslat 

 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes 19740/1 és 19740/2 helyrajzi 
számú zártkerti ingatlanok változtatási tilalom alóli felmentésére irányuló előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A szentesi tulajdoni lapon felvett, Szentes zártkert 19740/1 és 19740/2 helyrajzi szám alatt 
nyilvántartott, mindkettő kert és út művelési ágú, 995 m2 területű földrészletekre vonatkozóan, a 
településrendezési terv megvalósulása érdekében történő változtatási tilalom elrendeléséről szóló 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.( III.1.) rendelet 2. § (2) bekezdése alapján 
egyedi felmentést ad a változtatási tilalom alól.  
A felmentés csak a 19740/1 és a 19740/2 helyrajzi számú földterületek összevonásának 
telekalakítására és azon megvalósult gazdasági épület fennmaradási engedély építéshatósági 
eljárásának lefolytatására vonatkozik. Nem terjed ki a felmentés egyéb építésigazgatási eljárás            
( építési, rendeltetésmód változási, bontási engedély ) lefolytatására.  
 
 
 
Felelős: Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 
Határidő: folyamatos 
 

 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
1.   Szentes Város Polgármestere 
2.   P. Hivatal Műszaki Osztály 
3. Kun Katalin 6600 Szentes Petrovics S. u. 15/a. 

 
 
 
 

Szentes, 2008. január  03.  
       
                 Czirok Jánosné 

                                             osztályvezető 
 
 
 
 
 

 








