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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Képviselő-testület 2008. júniusi munkatervében szerepel Szentes város 
településrendezési tervei közül a helyi építési szabályzat és szabályozási terv megtárgyalása 
és jóváhagyása. 

 
Szentes Város Önkormányzata megbízásából az EUROIL Ipari és Szolgáltató Kft. 

(Budapest, Bartók B. u. 79.) készíti Szentes város településrendezési terveit: a 
településszerkezeti tervet, a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet. 
A munka aktuális állapota szerint: 
- elkészült és a képviselő-testület által 266/2007.(XII. 14.)Kt. számú határozattal jóváhagyásra 

került a településszerkezeti terv, 
- elkészült és a  képviselő-testület  által  51/2008.(III. 28.)Kt.  számú  határozattal  elfogadásra 

került a helyi építési szabályzat és szabályozási terv egyeztetési anyaga. 
 

Jelenleg folyamatban van ez utóbbi tervfajták véglegesítése, amelynek során az Állami 
Főépítész Tervtanácsa 03-97/08. számú állásfoglalása alapján szükséges az üvegházas 
beépítésre kijelölt területek és a tanyás térségek vonatkozásában az általános előírásokat 
tartalmazó országos településrendezési és építési követelmények (OTÉK) alóli felmentést 
kérni. A munkaterv készítésekor az OTÉK alóli felmentés szükségessége nem volt látható, így 
annak átfutási ideje sem lett figyelembe véve.  

A felmentés rendkívüli jelentőséggel bír, figyelembe véve azt az általános, országos 
előírást, amely szerint a külterületi, mezőgazdasági övezetben lévő ingatlanoknak legfeljebb 3 
%-a építhető be. Ez jelenleg egyetlen egy meglévő tanyatelek esetében sem valósulhat meg, 
tekintettel arra, hogy azok beépítettsége jelenleg is túl van a 3%-on, mintegy 30-35 % körüli, 
így ez az előírás a tanyák esetében a fejlesztést lehetetlenné teszi.  

Az üvegházak esetében szintén maximum 3 %-os beépítettséget enged az OTÉK. 
Jelenleg csak a 4,5 méteres gerincmagasság alatti üvegházak nem számítanak bele a telek 
beépített területébe. Ilyen üvegházak azonban ma már nem épülnek, hiszen a korszerű, 
pályázattal támogatott üvegházak gerincmagassága 7-7,5 méter. A 3%-os maximális 
beépítettség lehetetlenné teszi a korszerű üvegházak építését.  
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Erre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vegye le napirendjéről 
Szentes város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének megtárgyalását, és 
halassza azt a 2008. novemberi ülésére. 
 
 
 
 
……/2008. (VI. 27.) Kt. 
Tárgy: Szentes város helyi építési szabályzata és szabályozási terve 
 
 
                                              HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes város helyi 

építési szabályzata és szabályozási terve napirendről történő levételéről szóló előterjesztést, és 
az alábbi határozatot hozza:  

  
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete leveszi a 2008. júniusi ülésének 

napirendjéről a Szentes város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 
megtárgyalását, és napirendre veszi azt a 2008. novemberi ülésén. 

Felkéri a tervezőket, hogy a megjelölt határidő figyelembe vételével folytassák a 
munkát, és készítsék elő az OTÉK alóli felmentés dokumentációját a véleményeztetési 
eljáráshoz, továbbá működjenek közre annak eredményes lefolytatása érdekében. 

 
Felelős: főépítész 
Határidő: 2008. november 30.  
 
 
A határozatról értesítést kap: 
1./ EUROIL Ipari és Szolgáltató Kft. (Budapest, Bartók B. u. 79.) 
2./ Szentes Város Polgármestere 
3./ Polgármesteri Hivatal jegyzői Irodája  
4./Szentes Város Főépítésze 
5./ Műszaki Osztály 
 

 
Szentes, 2008. június 9. 
 

Dr. Sztantics Csaba 
jegyző megbízásából: 

 
 
        

       Czirok Jánosné 
       osztályvezető 

 
 

 


