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Szentes Város önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
Szentes 
Kossuth tér 6. 
 
 
 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. 
  
 A CO-VER Energia Szentes Kft. (8200 Veszprém, Rákóczi u. 5.) képviseletében 
Andrea von Finckenstein ügyvezető kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. Kérelmében 
Szentes, belterület 4193/1 helyrajzi számú ingatlanon tervezett biomassza kiserőmű 
építéséhez kérik a Képviselő-testület egyedi felmentését. 
Az ingatlan Szentes város belterületén helyezkedik el, a Fábiáni úttól délre lévő, jelenleg gyep 
művelési ágú területen. 
 Az ingatlan a 266/2007. (XII.14.) Kft. számú határozattal jóváhagyott 
településszerkezeti terv szerint beépítésre szánt, általános és energia ipari területként lett 
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 
ingatlan is változtatási tilalom alá esik.  
 
Segítségül kikértük a településrendezési terveket készítő tervezők véleményét a felmentési 
kérelemmel kapcsolatosan. Wittek Krisztina vezető tervező véleményét mellékeltük az 
előterjesztéshez, amelyben támogatja a felmentés kiadását a kiserőmű építéséhez, mivel az 
pontosan beleillik a településszerkezeti terven megjelölt terület-felhasználási módba. 
 



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

meg döntést a rendelet hatálya alá tartozó Szentes, Nagynyomás 93. számú, 19648 hrsz-ú 
ingatlan felmentési kérelmével kapcsolatosan. 
 
 
……/2008. (I.25.) Kt. 
Tárgy: Szentes, belterület 4139/1 hrsz-ú ingatlan felmentése a változtatási tilalom alól 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes, belterület 
4139/1 hrsz-ú ingatlan változtatási tilalom alóli felmentéséről szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 A CO-VER Energia Szentes Kft. (8200 Veszprém, Rákóczi u. 5.) képviseletében 
Andrea von Finckenstein ügyvezető kérelmére Szentes Város Önkormányzata 
Képviselőtestülete felmentést ad a Szentes, belterület 4139/1 helyrajzi számú ingatlant terhelő 
változtatási tilalom alól. A felmentés a tárgyi ingatlanon tervezett biomassza kiserőmű építési 
engedélyezésére vonatkozik.  
 
 
A határozatról értesítést kap: 
1./ A CO-VER Energia Szentes Kft.  8200 Veszprém, Rákóczi u. 5. 
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája 
3./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 
4./ Irattár 
 
 
 Szentes, 2008. január 09. 
 
 
 
        Czirok Jánosné 
 osztályvezető 
 












